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Resumo: Este trabalho procurou analisar os conceitos de planejamento estratégico, 
planejamento financeiro e gerenciamento com base no valor como ferramentas importantes 
no processo de gestão corporativa atual. Ao considerar que, nos dias atuais, cabe às 
empresas serem eficientes em suas operações para se manterem competitivas no mercado 
em que atuam, essas ferramentas mostram-se importantes para que esse objetivo de 
eficiência seja alcançado. O objetivo desta dissertação foi realizar uma avaliação desses 
con~eitos e sua evolução, bem como procurar, através de uma pesquisa de campo 
qualitativa, identificar sua efetiva adoção no gerenciamento de empresas multinacionais. 

Palavras-Chaves: Planejamento Estratégico; Planejamento Financeiro; Valor; Acionista; 
Gestão. 

~------------------------------------------------~ 



Esta dissertação é dedicada aos meus pais, in memorian, Akira e 

Miyoko, como um pequeno sinal de agradecimento pelos anos de 

dedicação, amor, carinho e educação. O que eu sou e quem eu sou 

hoje devo à eles. Muito obrigado aos dois, eu os amo muito e por 

isso sinto saudades. 

Gostaria também de dedicar essa dissertação à minha esposa Rosa 

e à minha filha Mariana, por serem minhas eternas fontes de 

inspiração. 



MEUS AGR<\.DECIMENTOS 

Ao término dessa jornada que me fez crescer em vários aspectos, gostaria de agradecer 
àqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram de alguma forma. 

Meu orientador, Professor Doutor Jacob Ancelevicz, por sua paciência em ajudar-me nesse 
período da minha vida e por estar presente nos momentos decisivos do trabalho, sempre 
disposto a incetivar-me e manter-me na direção correta durante o percurso. 

Minha irmã, Fumi, que sempre torceu por mim, incentivou e ajudou sempre que precisei. 

Meus colegas e amigos dos cursos de Mestrado e Doutorado que, assim como eu, 
caminham em busca da concretização do mesmo objetivo. Em especial, pelo incentivo e 
apoio em momentos difíceis agradeço à Denise Delboni, Karina Bolçone, Isabel Giusti, 
Patrícia Mendonça, Cesar Caselani, Joel Miyazaki, Jorge Novis, Senichiro Koshio e 
Alexandre Matsuo. 

Os amigos Guilherme e Marta, pela ajuda e pelo "empurrão final". 

Minha família, em especial minha afilhada, Camila, minha sobrinha, Laura, que 
compreenderam os momentos que estive ausente e sempre me incentivaram. 

Ao CAPES pela concessão de uma bolsa de estudo de 6 meses que contribuiu para o 
término de meu mestrado. 

Finalmente, gostaria de agradecer à Deus por todas as realizações alcaçadas; com certeza 
Sua participação foi fundamental. 



SUMÁRIO 

1- INTRODUÇÃO .................................................................................................... . 

1.1 -Objetivos do Trabalho ............................................................................ .. 

1.2 - Metodologia Empregada ......................................................................... . 

1.3 - Apresentação dos Capítulos .................................................................... . 

2- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
-CONCEITOS E DEFINIÇÕES ............................................................................. . 

2.1 - As Empresas Maximizando sua Riqueza ................................................ . 

2.2- Atividades da Gerência Financeira no Planejamento .............................. . 

2.3 -Estratégia ................................................................................................ .. 

2.4- Definições no Planejamento Estratégico e Financeiro ............................ . 

3- A VISÃO GLOBAL E AS ETAPAS DO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ............................... .. 

8 

11 

12 

13 

14 

14 

19 

22 

27 

37 

3.1 -O Processo de Planejamento Estratégico e Financeiro ............................. 37 

3.2- A Evolução dos Conceitos do Processo de Planejamento Estratégico e 
Financeiro - O Sistema de Três Ciclos e o Sistema de Dois Ciclos ................ . 

3.2.1 -O Processo de Orçamento .............................................................. . 

3 .2.2 - O Horizonte do Planejamento ........................................................ . 

3.2.3- Informações do Planejamento ........................................................ . 

3.3- As Etapas do Planejamento Financeiro- Planejamento Estratégico e 
Planejamento Tático ......................................................................................... . 

3.3.1 -Fluxo de Caixa e Orçamento de Capital ........................................ .. 

3.4 - Controle e o Gerenciamento de Controle ................................................ . 

3.5- Benefícios e Limitações do Processo de Planejamento ........................... . 

4-0S SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS E OS 
CONCEITOS DE VALORIZAÇÃO DE EMPRESAS .......................................... . 

4.1 -A Contabilidade Financeira e a Contabilidade Gerencial ...................... . 

4.2- Os Sistemas Contábeis e os Sistemas de Planejamento e Orçamento ..... . 

4.3- Modelo Econômico e Modelo Contábil de Avaliação de Empresas ........ . 

5- GERENCIAMENTO COM BASE NO VALOR .............................................. . 

5.1 -O Surgimento da Teoria do Gerenciamento com Base no Valor ............ . 

5.2- O que é o Gerenciamento com Base no Valor ....................................... .. 

47 

51 

54 

56 

57 

63 

65 

70 

77 

77 

83 

86 

90 

90 

91 



5.3- As Metodologias do Gerenciamento com Base no Valor........................ 95 

5.3.1 -Método de Fluxo de Caixa Livre.................................................... 96 

5.3.2- Método Economic V alue Added- EVA- ou Lucro Econômico... 98 

5.3.3- Método do Fluxo de Caixa de Retorno sobre o Investimento-
100 

CFROI- e o Cash V alue Added- CVA ................................................... . 

5.4- Condições para o Desenvolvimento do Gerenciamento com Base no 
102 

Valor ................................................................................................................ . 

6- PESQUISA QUALITATIVA ............................................................................... 104 

7- CONCLUSÃO....................................................................................................... 110 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ ~..... 113 



8 

1 -INTRODUÇÃO 

O campo das finanças era, inicialmente, considerado parte do universo das ciências 

econômicas_ Contudo, desde o clássico trabalho de Modigliani e Miller (1958), o universo 

das finanças, especialmente as finanças corporativas, começou a oferecer uma variedade de 

itens a serem analisados e avaliados de forma independente_ A associação das empresas -

com as teorias acadêmicas de finanças tomou-se cada vez mais estreita, dando origem a 

pesquisas e estudos. Entre eles, o tópico de custo de capital tomou-se assunto obrigatório 

no gerenciamento corporativo, e os desdobramentos de diversos estudos acadêmicos 

associados a ele são, até hoje, fonte de estudos para mais pesquisas a serem realizadas. 

Ao considerar empresas de capital aberto, ou seja, empresas cujas ações são negociadas em 

Bolsas de Valores e, por conseqüência, empresas que são propriedade de muitos acionistas, 

os itens de custo de capital, finanças corporativas e teoria de investimento devem convergir 

para um objetivo principal, a criação de valor para o acionista. Em linhas gerais, o acionista 

é o proprietário da empresa e deve ser tratado como tal; o gerenciamento empresarial deve 

ter como objetivo principal fazer com que o acionista consiga, ao final de um ciclo 

operacional, um valor agregado maior do que aquele possuído no início desse ciclo. 

Outro ponto importante nessa abordagem é que a criação de valor para o acionista tornou

se. também, um padrão geralmente aceito para mensurar a performance das empresas no 

desenvolvimento de suas atividades. Quanto maior o valor criado para o acionista, melhor a 

classificação da empresa nos padrões de avaliação de mercado, criando uma relação 

positiva entre o desempenho empresarial e a apreciação externa de seu patrimônio. 

Na maioria dos casos, existe uma separação entre a propriedade, que pertence aos 

acionistas, e o gerenciamento dessas corporações, realizado por executivos profissionais, 

inclusive na área financeira. Esse cenário está associado ao clássico tema da teoria de 

agência, na qual os interesses dos executivos que gerenciam a empresa podem diferir dos 
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interesses dos acionistas. Fama (1980) e Jensen e Meckling (1976) desenvolvem o assunto 

de forma destacada em seus trabalhos, que tomaram-sereferências obrigatórias nos estudos 

das finanças corporativas e os respectivos impactos comportamentais associados. 

Basicamente, a teoria de agência pode ser resumida da seguinte forma: os chamados custos 

de agência surgem quando os gerentes responsáveis pela gestão corporativa não têm como 

objetivo final a maximização de riqueza dos acionistas. Algumas formas de minimizar tanto 

os efeitos desses custos, quanto os de um eventual conflito entre proprietários e executivos, 

podem ser: a remuneração dos executivos, quando associada à criação de valor para o 

acionista, ou o desempenho profissional dos executivos, quando associado ao valor 

agregado adicional para o acionista. Em outros termos, se a empresa que ele gerencia não 

cria esse valor, ele não receberá sua remuneração variável, que está associada aos bons 

resultados que a empresa deve atingir, além de ter sua competência profissional 

questionada, prejudicando sua carreira. 

Como deve agir o executivo da área financeira quando tem o objetivo de gerar valor para o 

acionista? Para as finanças corporativas, o custo de capital e o fluxo de caixa das 

corporações devem ser o foco principal; as decisões referentes a esse fluxo e aos 

investimentos a serem realizados, por exemplo, envolvem as operações da empresa, seus 

ativos tangíveis e o mercado financeiro, de onde provêm os valores fornecidos pelos 

acionistas. Cabe aos gerentes financeiros realizarem projetos e investimentos que tenham 

retomo positivo, ou seja, a taxa de retorno dos investimentos, usada para descontar os 

fluxos futuros de caixa, deve fazer com que o valor presente desses fluxos seja positivo. 

Isso indica que o projeto agregará valor para a empresa e, se gerenciado de forma correta, 

irá gerar valor para o acionista. Nesse contexto, é razoável assumir que a pró-atividade seja 

uma característica muito importante para que o executivo da área financeira desenvolva seu 

papel, visto que o dinamismo que rege o processo administrativo de recursos não permite o 

comodismo, nem a simples reação diante de um fato ou evento, podendo, em muitos casos, 

penalizar os reagentes. 
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A ação no gerenciamento das corporações pode ser expressa na forma de um planejamento. 

Segundo Ferreira (1999), "planejar é o ato de fazer um plano ou roteiro antecipado", em 

outras palavras, é um processo de tomada de decisões que leva a um conjunto coordenado 

de ações, visando atingir um objetivo. No caso do gerenciamento corporativo, o 

planejamento pode ser a capacidade de se decidir antecipadamente sobre algo, sabendo que 

essa decisão tomada significa que uma alternativa foi escolhida em detrimento de outra ou 

outras. Atualmente, a globalização e o rápido acesso à informação decorrentes do constante 

avanço da tecnologia, fazem com que a competi ti v idade entre as empresas seja cada vez 

maior, exigindo que as corporações estejam sempre atentas às exigências de mercado, para 

que elas se mantenham competitivas. Com isso, torna-se importante a integração cada vez 

maior dos departamentos das corporações, bem como a fluência das informações, visando 

alimentar e agilizar os processos decisórios e destaca-se a importância do processo de 

planejamento no gerenciamento corporativo. 

Diante do cenário em que se encontram as empresas neste início de 3° milênio, é legítimo 

supor que elas, independentemente da natureza da sua operação, do seu tamanho, de sua 

localização, entre outros fatores, realizem algum tipo de planejamento. Desde o simples 

pagamento de uma conta em um determinado dia, até as projeções para o fluxo de caixa dos 

doze meses seguintes, elaboradas com base nos mais complexos sistemas de informações 

gerenciais, as empresas procuram antecipar o que acontecerá, e tomar suas decisões de 

acordo com suas suposições. Em contrapartida, associado a esse planejamento realizado, a 

empresa deve ter um processo de controle que objetive assegurar que o planejamento 

definido esteja sendo seguido. 

O processo de planejamento mais adotado abrange os aspectos estratégico e financeiro, e 

pode ser definido, em linhas gerais, nas seguintes etapas: definir os objetivos corporativos a 

serem atingidos, identificar o ambiente em que esses objetivos devem ser alcançados, 

selecionar um conjunto de ações a serem tomadas, transformar os planos em ações, e 

realizar o acompanhamento e eventuais novos planejamentos e mudanças, se necessárias, 



para corrigir deficiências atuais, ao longo do tempo. Cada etapa citada será definida de 

forma mais específica nos capítulos do trabalho que se segue. 
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A formalização do processo de planejamento define como a empresa estará realizando suas 

operações e, principalmente, associa cada tarefa dos funcionários da organização aos 

objetivos corporativos, para que estes sejam alcançados. Nesse caso, a formalização deve 

ser considerada como um evento formal, com a existência de normas e procedimentos a 

serem cumpridos através de etapas definidas e conhecidas por todos os participantes. O 

controle está diretamente associado ao planejamento, pois será através dele que os 

resultados obtidos serão comparados com os preestabelecidos, avaliando as performances, 

destacando os sucessos e corrigindo as ações, para atingir os objetivos que não foram 

alcançados, ou seja, avaliações devem ser feitas constantemente, buscando-se o 

aperfeiçoamento. 

1.1 -Objetivos do Trabalho 

Após um estudo realizado sobre as fontes de referência do tema de planejamento 

estratégico, planejamento financeiro e também do gerenciamento com base no valor, 

considerado o item em maior evidência sobre a geração de riqueza para o acionista na 

atualidade, incluindo a forma como esses processos influenciam a gestão corporativa, foi 

constatado que seria interessante o desenvolvimento de um estudo que reunisse esses temas 

de forma conjunta, avaliando seus conceitos no contexto das finanças corporativas e a 

forma como estão envolvidos entre si no gerenciamento de corporações. 

Será realizada uma avaliação das obras referentes ao assunto, definindo de forma mais 

abrangente as etapas do tema citadas anteriormente. Será avaliado também como as etapas 

de um processo de planejamento financeiro relacionam-se à teoria financeira, e como ela 

contribui para a execução do planejamento através de seus conceitos e métricas, 

estabelecendo, em alguns casos, parâmetros e métodos de avaliação dos resultados obtidos 

em comparação com os definidos anteriormente. 
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Outro objetivo deste trabalho é a análise da participação ativa da gerência da empresa e sua 

importãncia na figura do planejamento, o qual pode ocorrer através de um processo 

organizado e oficial, fazendo com que os envolvidos nas operações empresariais saibam a 

direção em que a empresa está caminhando, e permitindo que a empresa tenha consigo uma 

importante ferramenta, a qual será utilizada no processo de tomada de decisão. 

Serão também estudados o planejamento estratégico e financeiro como ferramentas que, se 

bem utilizadas, servirão como base para o desenvolvimento de uma empresa competitiva, 

eficiente e que sempre irá gerar valores agregados para seus proprietários (acionistas). 

O gerenciamento com base no valor será apresentado como sendo o processo mais recente 

que engloba tanto as características de planejamento estratégico e financeiro, quanto a 

necessidade da empresa gerar valor para seus acionistas. A bibliografia restrita, em língua 

portuguesa, sobre esse processo, também foi um incentivo para o desenvolvimento desse 

estudo. 

Outra atividade associada ao planejamento a ser destacada nesse trabalho, não no aspecto 

temporal, mas no aspecto de execução: o controle e o acompanhamento da execução do 

processo que foi decidido antecipadamente. Para o planejamento realizado, essa etapa do 

gerenciamento corporativo é muito importante, pois permite que os eventuais desvios 

possam ser corrigidos e os eventuais acertos, aprimorados. 

1.2 -Metodologia Empregada 

Após realizar o desenvolvimento dos conceitos apresentados no objetivo do trabalho, será 

efetuada uma pesquisa de campo através de entrevistas subjetivas com executivos que 

atuam em corporações, e que estariam adotando, em seu processo de gerenciamento, os 

conceitos aqui apresentados. 

Entende-se que essa proposta de estudo servirá para verificar se os conceitos teóricos 

acadêmicos que fazem parte das finanças corporativas, encontram respaldo na prática das 



empresas. As entrevistas tem o intuito de identificar a influência do planejamento 

financeiro e estratégico nas operações empresariais, procurando comprovar os conceitos 

apresentados com a situação de uma empresa que possui um processo de planejamento 

definido e em execução. 

1.3 - Apresentação dos Capítulos 

O Capítulo 2 apresentará conceitos e definições sobre o planejamento estratégico e o 

planejamento financeiro, com base no estudo das fontes pesquisadas existentes; serão 

analisadas de forma mais específica, a empresa com o objetivo da maximização de sua 

riqueza, as atividades da gerência financeira no processo de planejamento, o conceito de 

estratégia e as definições do planejamento estratégico e financeiro. 
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O Capítulo 3 apresentará a visão global e as etapas do processo de planejamento estratégico 

e financeiro na organização. Serão considerados o início da visão global, a evolução dos 

conceitos desses processos ao longo do tempo, as etapas do planejamento financeiro, a 

importância do controle no gerenciamento corporativo e os benefícios e limitações do 

planejamento. O Capítulo 4 analisará os Sistemas de Informações Corporativas, entre a 

contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, e também os conceitos de valorização 

de empresas, destacando os modelos econômico e contábil. 

O Capítulo 5 introduzirá o gerenciamento com base no valor, realizando uma análise sobre 

o surgimento de sua teoria, as suas metodologias e as condições para o desenvolvimento 

dessa forma de gerenciamento. 

O Capítulo 6 apresentará a pesquisa qualitativa realizada através de entrevistas subjetivas 

realizadas com executivos profissionais, procurando identificar a existência dos conceitos 

apresentados nas empresas dos executivos. 

O Capítulo 7 apresentará as conclusões e as limitações desse trabalho, bem como sugestões 

para outros trabalhos de pesquisa. 



2- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO- CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

2.1 - As Empresas Maximizando sua Riqueza 
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As empresas representam um componente importante tanto das ciências econômicas, como 

das finanças corporativas, e muitos estudos desenvolvidos sobre elas têm início nos 

conceitos que as definem. Num contexto mais amplo da teoria neoclássica, a empresa é 

descrita como um conjunto de possibilidades produtivas, com uma estratégia de ação para 

maximizar sua riqueza, ou seja, as empresas são entidades que procuram meios para a 

maximização de sua riqueza (e de seus proprietários) através da eficiência de suas 

operações, sendo competitivas e fazendo com que as melhores empresas, nesse contexto 

econômico, eliminem as piores. 

No ambiente econômico vigente, os Mercados de Capitais e as Bolsas de Valores têm uma 

participação de destaque, sendo uma fonte de geração de recursos para as empresas através 

da negociação de suas ações e debêntures. Isso remete-nos ao item de avaliação da empresa 

ou, de forma mais específica, à avaliação da capacidade da empresa gerar riqueza para si e 

para seus acionistas 1• A partir de meados dos anos 80, nos Estados Unidos, com o grande 

crescimento do interesse dos investidores em negociar nas Bolsas, o conceito de criação de 

valor para os acionistas passou a ganhar destaque, baseado em alguns eventos ocorridos, 

dentre os quais podem ser citados o crescente uso da performance empresarial como base 

da remuneração de executivos, e o surgimento de um mercado-controle corporativo entre as 

empresas, resultado do gerenciamento deficiente de algumas grandes corporações. Entre os 

investidores institucionais, os fundos de pensão passaram a ter um papel destacado no 

cenário de investimentos em Bolsa e, devido ao seu grande volume de capital, tinham 

condições de realizar grandes negócios, que incluíam compras de ações de empresas, 

visando a aquisição, por vezes hostil, da propriedade destas últimas. O crescimento das 

operaçoes de fusões e aquisições de empresas cresceu, em média, 73% nos anos 802 

1 Esse conceito foi desenvolvido de forma precisa em COPELAND, KOLLER e MURRIN, 2000. 
2 COPELAND. KOLLER e MURRIN, 2000, p. 4 
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O livro de Rappaport (1998) foi uma das primeiras obras a destacar a importância do 

acionista e da gestão centrada na criação de valor para esse investidor. Um dos itens 

mencionados pelo autor diz respeito ao relacionamento dos executivos das empresas com 

os acionistas, mencionando possíveis conflitos que podem ocorrer entre ambos, e algumas 

formas de evitar que esses conflitos prejudiquem as operações empresariais. No caso das 

empresas com ações negociadas em Bolsas de Valores, presume-se que elas tenham uma 

estrutura profissional e sejam gerenciadas por administradores profissionais, contratados 

pelos proprietários, no caso, os acionistas. Assumindo que as operações da empresa sejam 

conduzidas de acordo com os interesses dos acionistas, ao final de um ciclo operacional sua 

riqueza deve ter um valor agregado maior que o valor do início do ciclo. Dessa forma, a 

gerência estará agindo de acordo com os interesses dos proprietários, maximizando a 

riqueza da empresa e, em última instância, a riqueza dos acionistas. Cabe ressaltar que, 

diferentemente da empresa, os acionistas podem minimizar os riscos de seus retornos 

através da diversificação, ao passo que a empresa não pode diversificar seus investimentos 

para minimizar seus riscos. 

Porém, caso os executivos discordem dos acionistas, e sua relação e idéias não estejam 

alinhadas, gerando conflitos de seus interesses, existem métodos de que os acionistas 

podem dispor para fazer com que os executivos, ainda assim, procurem maximizar a 

riqueza das empresas. Em linhas gerais, alguns métodos que podem ser citados para que o 

objetivo de maximização de riqueza ocorra são: o condicionamento da remuneração dos 

executivos ao desempenho do retorno para o acionista, e a cessão de uma parte da 

propriedade (através de programas de venda de ações facilitadas e/ou opções de compra 

como parte da remuneração dos executivos). Nesse caso, suas decisões irão sempre 

considerar os impactos na organização de que, a partir de um determinado momento, eles 

também são proprietários. 

Essa prática foi muito comum no final dos anos 90, principalmente nas empresas de alta 

tecnologia da chamada nova economia. Muitos executivos foram contratados com uma 

remuneração fixa tradicional "baixa", mas com uma grande remuneração baseada nas ações 
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e opções de compra das mesmas. Sendo assim, quanto maior a cotação da ação da empresa, 

maior a remuneração devida aos gestores. 

Externamente, também existem itens que contribuem para que os acionistas tenham 

condições de monitorar as atividades dos executivos de suas empresas. Um dos principais é 

a situação de fragilidade em que as empresas podem estar, sob constante risco de serem 

compradas por outras; isso pode ser um indício de que os administradores não estão 

executando seu trabalho da melhor forma, podendo ser substituídos e ter sua competência 

questionada. Além dessa relação de extrema importância entre os acionistas e os executivos 

que gerenciam a empresa. Rappaport (1998) menciona também o relacionamento entre os 

acionistas e os stakeholders da empresa, entre eles os clientes, pois, sem os clientes, não há 

como a empresa maximizar sua riqueza. e os funcionários, cujo papel é importante em 

qualquer política a ser realizada na empresa. 

Com algumas características únicas, associadas ao grande dinamismo de seus negócios e 

conceitos, destacando-se especialmente os rápidos e constantes desenvolvimentos do seu 

setor, o mercado de alta tecnologia passou a ser considerado por alguns profissionais e 

especialistas, como diferenciado, devendo ser tratado como tal. Desse modo, regras e 

definições específicas surgiram para que as ações dessas empresas pudessem ser 

negociadas no mercado de capitais. Dentro dessa nova abordagem, criou-se a Bolsa de 

Valores eletrônica NASDAQ, que é responsável por negociar as ações dessas empresas de 

tecnologia. 

Ao considerar essa nova situação e o assim chamado novo mercado de capitais, e também 

ao considerar os assim chamados mercados tradicionais, como pode ser definida a melhor 

forma de realizar uma avaliação eficiente das empresas e de sua capacidade de geração de 

riqueza? Qual método, ou quais métodos poderiam ser utilizados para quantificar e criar 

uma medida de valorização das empresas? Uma primeira possibilidade seria através dos 

conceitos que envolvem os números contábeis; porém, conforme identificado por autores e 

estudos sobre o tema (Rappaport, 1998; Copeland et al., 2000 e Stewart III, 1999), os 
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registros contábeis e suas regras específicas de contabilização podem gerar distorções na 

quantificação dos valores da empresa, não sendo, dessa forma, a melhor metodologia a ser 

utilizada. Esse tema será abordado no item 4.1. 

A metodologia de avaliação de empresas que reflete de forma mais precisa à geração de 

valor para o acionista na gestão corporativa é o conceito de fluxo de caixa, ou modelo 

econômico, como também é conhecido (Stewart III, 1999; Rappaport, 1998). Isso porque o 

foco principal desse modelo é a movimentação do caixa: por exemplo, os desembolsos de 

caixa, seja para a compra do ativo, ou para pagamento de despesa, são considerados de 

forma igual no momento de se realizar a valorização da empresa, minimizando eventuais 

distorções que possam ocorrer, como é o caso do modelo que utiliza os livros contábeis. 

Nesse último, se um desembolso de caixa for uma compra de um ativo, ou uma despesa 

operacional, a contabilização a ser efetuada deve refletir essa condição, gerando diferentes 

impactos no lucro empresarial. Esses impactos podem levar a eventuais distorções na 

valorização da empresa. 

A importância da adoção de um critério correto de avaliação das empresas pode ser 

justificada com a ocorrência relacionada às empresas de nova tecnologia no final da década 

de 90. Juntamente com seu desenvolvimento, surgiu também o crescimento nas 

expectativas de retorno sobre o investimento realizado. Essas empresas tinham como 

principal característica o rápido retorno do investimento acionário realizado, em 

decorrência da superestimação dos resultados a serem obtidos. Com isso, num curto 

período de tempo, ocorreu uma supervalorização das ações dessas empresas negociadas na 

NASDAQ, com seu preço crescendo de forma surpreendente e rápida. Esse evento foi 

posteriormente chamado de "bolha", pois, o suposto crescimento do valor de mercado das 

ações foi baseado em excelentes resultados futuros que essas empresas estavam prevendo. 

Quando os acionistas que investiram nessas empresas começaram a requer o resultado 

prometido e esperado na época do investimento, e esses resultados não se concretizaram, 

houve um efeito contrário, da mesma intensidade que o anterior, ou seja, a "bolha" 
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explodiu, pois, como os resultados não foram alcançados e a expectativa existente foi 

frustada, os investidores passaram a vender todas as ações dessas empresas, e o aumento de 

oferta dessas fez o preço das ações cair, até mais contundentemente do que quando 

subiram. 

No processo de maximização da riqueza da empresa e, por conseqüência, do acionista, o 

papel do executivo de finanças é fundamental e deve ter como base uma atitude pró-ativa 

nas funções que envolvem, entre outras, decisões sobre investimentos e decisões sobre 

financiamentos. As decisões de investimentos estão relacionadas aos recursos operacionais 

que a empresa necessita para realizar suas operações. As decisões de financiamentos estão 

diretamente relacionadas à obtenção de fundos para realizar os investimentos. Cabe ao 

executivo de finanças tomar as decisões citadas de forma coesa e coordenada, num 

ambiente que, notadamente, contém ingredientes de risco e incertezas, conforme notado por 

Sharpe, entre outros. Um dos problemas que acompanham os mercados de capitais e as 

ciências econômicas corno um todo é" ... a falta de um corpo positivo da teoria 

microeconômica, lidando com essas situações de risco " (Sharpe, 1964, p. 425). 

Para que as funções da gerência financeira sejam exercidas com a coordenação necessária, 

pode ser considerado o conceito de planejamento de criação de um roteiro antecipado para 

as funções de gestão corporativa, que incluem as estratégias de negócio, as atividades 

operacionais e o gerenciamento financeiro da corporação, entre outras. No caso da gerência 

financeira, estar atento com o futuro implica em trabalhar as finanças da empresa não só 

com o gerenciamento diário e de curto prazo, mas também trabalhar com estratégias de 

médio e longo prazos. Numa instância mais abrangente, as estratégias financeiras também 

se relacionam às outras estratégias operacionais das corporações. 

Dessa forma, entende-se a importância que a estratégia e o planejamento têm para a 

empresa, pois suas atividades sempre estarão relacionadas entre si e também às operações 

essenciais da empresa. Por exemplo, urna decisão que envolva urna mudança de mercado 

alvo, urna nova política de preço de um produto, ou o lançamento de um novo produto, 
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devem sempre ser considerados nos planejamentos corporativos, caso contrário, distorções 

e impactos não considerados podem prejudicar os resultados da empresa. 

Numa organização existem, então, três importantes atividades relacionadas ao 

planejamento estratégico, que contribuem para a maximização de sua riqueza. São elas, o 

planejamento, a estratégia e o gerenciamento de controle. Embora nesse estudo, essas 

atividades sejam avaliadas sob a ótica do planejamento estratégico e financeiro e das 

funções da gerência financeira, é importante destacar a relação entre os níveis de 

planejamento estratégico de todas as áreas da organização, desde as operações 

empresariais, passando pela área financeira, até o planejamento estratégico da organização 

como um todo. 

2.2 - Atividades da Gerência Financeira no Planejamento 

No desenvolvimento de suas atividades, buscando a maximização da riqueza de sua 

empresa, os executivos financeiros devem adotar uma postura específica, que pode ser 

escolhida, basicamente, entre duas: uma com base na teoria de mercado, e a outra com base 

na teoria de planejamento e controle. Essas posturas se opõem e caracterizam a forma como 

o gerente financeiro pode atuar em situações diversas. 

No caso da teoria de mercado, uma característica que define os gerentes que seguem essa 

postura é o gerenciamento à mercê das forças econômicas, sociais e políticas do ambiente 

em que a empresa exerce suas atividades. Em outras palavras, o executivo financeiro 

procura identificar os sinais que o ambiente transmite com relação aos itens que afetam as 

operações da organização e, com base nesses, toma suas decisões para realizar o 

gerenciamento financeiro, indicando e interagindo eventualmente com os outros setores da 

organização, formando um conjunto de atividades reativas aos sinais do ambiente 

operacional. Caso essa leitura do ambiente seja feita de forma eficiente, existe a 

possibilidade dos executivos, suas decisões e as empresas reagirem bem às ações tomadas 

nessa situação. Se não for eficiente, as decisões tendem a ser tomadas com base em 



20 

informações ruins e, na condição de reagente, não será possível ao executivo a adoção de 

mudanças, caso as ações tomadas mostrem-se ineficientes para que as operações da 

empresa sejam maximizadas. Mas, como realizar uma leitura do ambiente de negócios nos 

dias atuais, se um dos itens mais importantes é a globalização? Os executivos têm que estar 

atentos não só ao ambiente local em que sua empresa se encontra, mas também às diversas 

localidades mundiais com as quais sua empresa mantenha relações comerciais. Reagir a 

todas essas variáveis de forma eficiente e em momentos simultâneos torna essa postura de 

difícil execução. 

Com o intuito de minimizar esse componente de incerteza gerado pela presença da 

globalização e outros fatores que influenciam as operações das empresas, a teoria de 

planejamento e controle surge como uma alternativa, que tem como característica principal 

a postura de iniciativa daqueles que a adotam. O executivo que exerce suas atividades com 

base nessa teoria irá agir de forma a poder modificar o desfecho das mesmas, conforme 

ocorram mudanças no seu desenvolvimento, no ambiente ou até mesmo nas condições em 

que elas são executadas. Isso é possível através do estabelecimento de objetivos e metas a 

serem alcançados pela empresa, sendo essa uma característica importante de um gestor que 

atue com base na teoria de planejamento e controle. Com isso, ele poderá manipular em seu 

favor as variáveis controláveis relevantes envolvidas nas atividades gerenciais e, ao mesmo 

tempo, planejar e agir eficientemente com relação às variáveis não controláveis, sempre 

mantendo as operações empresariais sob seu controle. 

O constante acesso a informações para a tornada de decisão também é parte importante na 

adoção dessa postura de pró-atividade; o gerente deverá ter sempre a iniciativa de suas 

atividades, buscando a maior quantidade possível de informação, para que suas decisões, 

com base em cenários futuros para a execução das atividades operacionais, sejam as mais 

precisas. Apesar de não serem, no contexto de gerenciamento organizacional, as únicas 

funções dos executivos das empresas, nem da área financeira, nem de outras áreas 

organizacionais, o planejamento estratégico e o controle realizados pelo gerente na área 

financeira serão estudados de forma mais cuidadosa nesse trabalho. 
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A função do executivo de finanças, assim como de outros executivos da organização, 

durante o processo de planejamento, também envolve o relacionamento e o gerenciamento 

de suas equipes, com o intuito de motivá-las durante o processo. E a motivação não está 

relacionada apenas ao aspecto financeiro, de remuneração e salários, embora esses sejam 

parte importante, mas inclui também reconhecimento por bons trabalhos realizados, 

gerenciamento racional de tempo, que permita ao funcionário ter qualidade de vida e 

conseguir passar bons momentos com a família, entre outros motivos. O importante é que o 

processo de motivação crie incentivos para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados 

através das estratégias estabelecidas dentro do planejamento vigente. 

Outra atividade dos gerentes financeiros é assegurar a compatibilidade entre os objetivos 

estratégicos e financeiros e as fontes de recursos corporativos de longo prazo, em situações 

que envolvam competitividade, possibilidade de crescimento sustentado e risco. Quanto 

mais tempo os executivos de finanças e seu planejamento financeiro conseguirem sustentar 

a combinação ótima de recursos para a empresa, maior a chance do planejamento realizado 

não possuir qualquer distorção com relação às metas a serem alcançadas. Ainda dentro das 

ciências econômicas, também é razoável afirmar que, conforme o ambiente econômico 

existente se altera, cabe às prioridades financeiras se adaptarem; essa situação reflete o 

dinamismo existente na função do gerenciamento financeiro corporativo. 

Dessa forma. a função do executivo da área financeira pode ser definida da seguinte forma: 

"processo através do qual os gerentes asseguram que recursos serão obtidos e utilizados de 

forma efetiva e eficiente visando atingir as metas e objetivos organizacionais."(Anthony, 

1965, p. 17). Além dos recursos, cabe também aos gerentes participantes da execução do 

planejamento estratégico e não só financeiro, coordenarem as tarefas associadas a esses 

recursos, com o intuito de atingir as metas organizacionais estabelecidas. 

A importância do executivo encarregado do processo de planejamento tem crescido muito 

nas grandes corporações. Em muitos casos, esse profissional aparece de forma destacada no 

organograma da empresa e da área financeira, visto que seu envolvimento com o processo 
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decisório é muito extenso e fundamental. Além das funções de planejar, organizar e 

executar o processo de planejamento, gerenciar sua equipe e os recursos humanos 

associados, e exercer sua influência positiva no processo, em muitos casos, cabe também ao 

executivo da área financeira ser o encarregado do processo de controle no planejamento. A 

função de controle será abordada nesse trabalho de forma mais detalhada no item 3.4, a 

seguir, mas, em linhas gerais, o controle tem como objetivo assegurar uma performance 

eficiente da operação da empresa, para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados 

através das estratégias vigentes. 

Com relação à criação de valor para o acionista, com base no conceito de gerenciamento de 

fluxo de caixa, o executivo de finanças deve possuir algumas características diferenciadas 

daqueles os quais considerem outras abordagens. Esse executivo deve considerar o 

planejamento e gerenciamento do fluxo de caixa de longo prazo como um dos objetivos 

estabelecidos, determinar estratégias para identificar essas oportunidades com potencial de 

geração de valor incrementai para a empresa, e tomar ações efetivas para atingir esses 

objetivos. 

2.3 - Estratégia 

Ao mencionar o termo planejamento estratégico, foi considerada a análise sobre o que se 

entende por planejamento no universo das finanças corporativas. Neste item, o tema a ser 

abordado é o termo estratégico, ou a estratégia em si. E o que se entende por estratégia? 

Inicialmente, pode-se dizer que a estratégia nos permite avaliar possíveis conseqüências de 

cursos alternativos de ação. Alguns dos componentes que permitem o desenvolvimento da 

estratégia incluem a habilidade de utilizar de forma positiva o conhecimento acumulado 

sobre as situações em que as empresas se encontram. A avaliação de alternativas e os 

controles decorrentes dessa necessidade também se fazem presentes no desenvolvimento da 

estratégia. Outro item a ser considerado nesse contexto é a competitividade e o dinamismo 

existentes na indústria em que a organização se encontra, os quais exercem um impacto 



imediato nas a ti v idades operacionais, limitando as possibilidades dos estrategistas em 

manter o equilíbrio da situação desejada, que leva à geração de riqueza. 
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Henderson (1983), entre outros, associa o surgimento do conceito de estratégia aos eventos 

ligados às regras e comportamentos de exércitos em situações de guerra; isto porque itens 

que destacam a necessidade de um planejamento estratégico podem ser facilmente 

associados a essas situações, como por exemplo, incerteza sobre os adversários, 

coordenação de ações ao longo do tempo, e recursos finitos. Essa, aliás, é uma das 

diferenças entre o planejamento estratégico e o planejamento financeiro; este último está 

diretamente relacionado com os recursos da organização e seu gerenciamento. Dessa forma, 

quando os executivos têm a intenção de estruturar um planejamento estratégico, precisam 

considerar em suas estratégias de que maneira os recursos da empresa serão obtidos e 

alocados de forma otimizada, visando atingir as metas organizacionais estabelecidas. Este 

tópico será abordado adiante, de forma mais específica. 

O estudo do conceito de estratégia foi abordado de uma forma abrangente por Michael E. 

Porter, um dos maiores estudiosos do tema nos últimos 30 anos. Porter definiu diversas 

abordagens do conceito de estratégia associadas às corporações e aos cenários competitivos 

dos quais elas fazem parte. Essa pode ser considerada uma das principais caraterísticas do 

trabalho desenvolvido pelo autor, que tem sua teoria e sua base conceitual utilizadas até 

hoje, como fonte de estudos e mesmo aplicação prática em empresas, ainda que 

informalmente. 

Em seu texto de 1979, "Como as Forças Competitivas Moldam a Estratégia", Porter 

( 1999) destaca o relacionamento entre estratégia e competição. Primeiramente, ele coloca 

que a competição não está apenas relacionada aos concorrentes diretos que participam de 

seu mercado. Existem outros itens que se relacionam à competição nos mercados 

corporativos, definidos através de cinco forças básicas: o setor e as manobras de seus atuais 

concorrentes, a ameaça de novos entrantes, o poder de negociação com os fornecedores, o 

poder de negociação com os clientes e a ameaça de produtos ou serviços substitutos. 



Segundo ele, de uma forma geral, essas forças e como elas se equilibram, determinarão o 

nível de rentabilidade das operações da empresa e, conseqüentemente, seu potencial de 

geração de riqueza, 

Num determinado mercado competitivo, a ameaça da entrada de novos competidores traz 

consigo alguns itens que podem criar desequilíbrios aos quais os atuais concorrentes não 

estão familiarizados e, com isso, podem afetar suas operações e prejudicar sua capacidade 

de gerar riqueza, Nesse caso, a estratégia a ser utilizada envolve a criação de barreiras de 

entrada desses novos competidores e dentre essas barreiras, destacam-se: 

1 ) Economias de escala: Na produção, pesquisa, marketing e serviços, a economia de 

escala força os novos concorrentes a ingressarem no setor com um investimento muito 

grande para acompanhar essa situação, ou então, a aceitarem sua desvantagem de custo, 

2 ) Diferenciação de produto: A identificação do cliente com a marca de um produto cria 

barreiras para os potenciais novos concorrentes, obrigando-os a realizar grandes 

investimentos com o objetivo de procurar derrubar essa barreira, 

3 ) Exigências de capital: Os valores investidos nas despesas de marketing e de 

desenvolvimento de produtos também constituem uma barreira, principalmente no que 

tange à obtenção desse capitaL 
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4) Desvantagens de custo: No caso das empresas estabelecidas, elas possuem as vantagens 

sobre os novos concorrentes, 

5 ) Acesso a canais de distribuição: Da mesma forma que as vantagens de custo, as 

empresas estabelecidas possuem esse diferencial perante os novos concorrentes, 

6) Política governamental: Algumas regulamentações governamentais podem criar 

barreiras à entrada de novos competidores em determinados mercados, 
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A negociação com fornecedores representa uma força importante no desenvolvimento das 

operações empresarias, pois esses podem exercer uma forma de negociação que, 

eventualmente, limita a atuação da empresa. Caso esses fornecedores, por exemplo, 

aumentem seus preços, e seu cliente de um determinado setor não tiver condições ou 

possibilidades de repassar esses aumentos para seu produto final, esse cliente verá sua 

rentabilidade diminuída, ou seja, sua capacidade de geração de riqueza será restrita. Nesse 

caso, a ação estratégica sugerida pelo autor diz respeito à procura de fornecedores 

alternativos pela empresa cliente, que tenham efeitos menos negativos sobre suas 

operações. No caso da negociação com os clientes da empresa, o raciocínio é o mesmo, 

apenas com a mudança de foco com relação à procura de clientes que prejudiquem as 

operações empresariais em menor escala. 

Já os produtos ou serviços substitutos atuam como força de equilíbrio nas operações 

empresariais, pois impõem um teto aos preços de mercado, restringindo os preços e os 

potenciais de crescimento de mercado e geração de riqueza da empresa, ao criarem uma 

concorrência entre si. 

Como sugestão de resposta às cinco forças básicas que caracterizam a competição de 

mercado colocadas anteriormente, Porter apresenta três estratégias genéricas a serem 

adotadas para superar os concorrentes em uma determinada indústria. Duas delas são: a 

liderança no custo totaL em que a empresa procura ser aquela com a melhor e mais 

eficiente estrutura de custo perante seus concorrentes, desenvolvendo-se com base nesse 

diferencial; e a diferenciação, através da qual a empresa procura situar-se no mercado com 

produtos e serviços únicos no setor do qual faz parte. A terceira e última estratégia genérica 

é o enfoque através do qual a empresa determina um segmento específico de mercado, e 

dirige seus esforços somente para atendê-lo. 

Apesar de eventuais riscos inerentes a cada estratégia sugerida, o autor entende que elas são 

parte integrante do processo no qual as empresas podem criar sua forma operacional de 

geração de riqueza. Com o desenvolvimento da economia mundial, e de todos os contextos 
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relacionados diretamente com o desenvolvimento de relações comerciais entre as 

corporações, a revisão, tanto das forças competitivas como das estratégias genéricas a 

serem adotadas, mostra-se necessária, de tempos em tempos, destacando o dinamismo que 

deve ser considerado em todo processo. 

Essa necessidade de renovação e atualização, decorrente do dinamismo mencionado, 

reflete-se no texto "O que é Estratégia?", em que Porter (1999) faz referência ao 

desenvolvimento de seus conceitos sobre estratégia ao longo do tempo, e como esses foram 

sendo adaptados às novas realidades das finanças empresariais e também às mudanças no 

contexto em que se encontram. Além de seus tradicionais conceitos mencionados 

anteriormente, que se tornaram referência na administração estratégica, Porter acrescenta 

que a década de 90 caracterizou-se pela velocidade e rapidez com que as mudanças nos 

negócios ocorrem. Isso fez com que as empresas também tivessem que adotar uma postura 

de flexibilidade e adaptabilidade às constantes mudanças competitivas, impostas por um 

mercado cada vez mais dinâmico e exigente. O item principal desse artigo é a ciência do 

autor de que alguns de seus conceitos, elaborados na década de 70, necessitaram de 

algumas mudanças e adaptações; mas, apesar disso, ele faz a ressalva de que a nova 

realidade está fazendo com que essas mudanças sejam por demasiado radicais. 

A suposta razão para a revisão desses conceitos seria o nível de competição atual que está 

maior, devido à globalização. Porém, segundo Porter, esta competição deve ser solucionada 

com a eficácia operacional, e não com mudanças radicais na estratégia empresarial. Cabe às 

empresas e corporações conseguirem o maior nível possível de eficiência e eficácia 

operacional, através da racionalização de seus diversos processos internos, com o intuito de 

combater essa maior competitividade existente. 

A terceirização é considerada pelo autor um item fundamental para aumentar a eficiência 

operacional. A empresa deve focar seus esforços estratégicos e seus recursos em sua 

atividade operacional principal, que gera riqueza, mantendo também um dinamismo em 

suas competências essenciais e, por conseqüência, seus diferenciais competitivos sobre seus 



concorrentes. Outro ponto destacado é a rapidez com que as novidades de mercado são 

copiadas pela concorrência, devido ao seu dinamismo e ao alto grau de tecnologia 

existentes. Novamente, cabe às empresas serem eficientes e eficazes em suas operações 

para estarem adaptadas ao novo contexto econômico, financeiro e corporativo existentes. 
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Tanto a estratégia, como a eficácia operacional trabalham em conjunto, sendo que a 

primeira objetiva permitir que a empresa proporcione maior valor aos clientes, permitindo a 

geração de valores médios maiores. A segunda tem como objetivo principal, fazer com que 

essa geração de valor seja realizada a um custo mais baixo, com valores médios de 

produção menores. Deste modo, a empresa estará criando diferenciais de geração de 

riqueza para si ao longo do tempo. Um último item que o autor faz questão de destacar, é 

que a estratégia adotada pelas empresas terá maiores possibilidades de sucesso, caso tenha 

o diferencial de ser exclusiva, no sentido de que as ações e decisões que tomar serão únicas, 

e proporcionarão um resultado final único. A responsabilidade das empresas é fazer com 

que esse resultado único seja positivo. Segundo Porter, a resposta à pergunta, tema de seu 

artigo, seria a seguinte: "Estratégia é criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um 

diferente conjunto de atividades.[ ... ] A essência do posicionamento estratégico consiste em 

escolher atividades diferentes daquelas dos rivais." (Porter, 1999, p 63) 

2.4 - Definições no Planejamento Estratégico e Financeiro 

Agora que os conceitos de planejamento e estratégia foram abordados, pode-se iniciar o 

relacionamento de ambos no planejamento estratégico e financeiro das corporações. 

Conforme mencionado, o planejamento destaca as ações antecipadas, e a estratégia, o 

desempenho e avaliação de resultados de ações tomadas. Os principais elementos que 

compõem o planejamento estratégico e financeiro são: 

I ) Estabelecer os objetivos e metas realistas a serem alcançados pela empresa, num 

determinado ciclo operacional. Cabe aqui a observação de que, nesse trabalho, os termos 



objetivos e metas, apesar de terem eventuais diferenças conceituais, serão utilizados de 

forma alternada, com o mesmo significado; 

2 ) Estabelecer as estratégias para alcançar esses objetivos; 

3 ) Definir o horizonte de tempo do planejamento e sua clara distinção de períodos; 

4) Avaliar o ambiente da empresa e suas eventuais mudanças; 

5 ) Gerenciar o aspecto comportamental do processo; 

6 ) Identificar as capacidades e limitações da empresa; 

7) Definir contingências e planos alternativos para emergências e situações não previstas; 

8 ) Identificar e avaliar as expectativas dos stakeholders da empresa; 

9 ) Formular planos de ação claros para curto, médio e longo prazo; 

I O ) Identificar eventuais ajustes necessários com o sistema de controles e alimentação de 

informação e jeedback. 
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Cada um desses elementos será analisado a seguir; cabe agora definir o que se entende por 

planejamento estratégico. Ele pode ser definido como o processo que decide 

antecipadamente quais serão os objetivos e metas a serem alcançados pela empresa, num 

determinado ciclo operacional, e quais serão as estratégias e ações utilizadas para que esses 

objetivos sejam alcançados. No caso de dimensionar os esforços dedicados para estabelecer 

as metas e para definir as estratégias, pode-se supor que os maiores esforços estarão 

direcionados a essas últimas, pois as metas e objetivos tendem a alterar-se pouco ao longo 

do tempo. Deve também estar claro que o plano definido é uma forma de como os 



executivos pretendem afetar o futuro, pois suas decisões estão interligadas e cada decisão 

tomada irá afetar o futuro organizacional. 

No caso de definição de metas, Hall (1975) apresenta três diferentes modelos de 

estabelecimento de metas: o modelo de barganha, o modelo de solução de problemas e o 

modelo de formação de alianças. 

I ) O modelo de barganha assume que a organização tem participantes com interesses 

conflitantes, que são ativos e independentes e que, para atingir seus objetivos, eles 

negociam entre si, fazendo trocas ou concessões e até, eventualmente, procurando outras 

formas de recebimentos, que podem não acontecer, caso esses não estejam de acordo com 

as políticas da organização, ou mesmo não contribuam com os objetivos organizacionais 

como um todo. 

2) Já o modelo de solução de problemas tem um princípio simples e direto, os objetivos e 

metas são definidos num conjunto de restrições cujos cursos de ação acontecem. Nesse 

modelo, uma característica importante é que a hierarquia organizacional encarrega-se de 

identificar quem toma as decisões mais relevantes. 
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3 ) No caso de uma organização em que grupos possuam objetivos diferentes, Hall (1975) 

sugere que, de forma separada, esses grupos serão incapazes de ter sucesso em alcançar 

seus objetivos separadamente, assim como a organização como um todo também tenderá ao 

fracasso ao tentar definir seus objetivos independentemente; dessa forma, surge o modelo 

de formação de alianças. Os grupos buscam definir objetivos individuais alinhados aos 

objetivos organizacionais, numa ação que indique a boa vontade entre todas as partes, para 

que o objetivo final seja alcançado, e a organização tenha suas metas definidas, entre as 

quais podem ser citadas: proporcionar a estabilidade dos funcionários, prover um bom 

ambiente de trabalho, servir à sociedade e à comunidade, reduzir riscos, identificar 

oportunidades de crescimento, manter um nível de crescimento sustentado, entre outras. 

Nesse trabalho, conforme mencionado, um dos objetivos principais é o aumento da riqueza 



da empresa e de seus proprietários, os acionistas. Isso posto, pode-se assumir que esse 

último modelo de estabelecimento de metas mostra-se mais adequado para determinar os 

objetivos a serem atingidos e as estratégias a serem adotadas. 
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As estratégias podem ser definidas como os cursos de ações a serem tomados pela 

organização, para atingir suas metas e objetivos. Estas estratégias não são estáticas, pelo 

contrário, têm no dinamismo uma de suas principais características, procurando analisar as 

opções de recursos disponíveis e necessários, para que a empresa tenha sucesso, indicando 

aí um importante contato com a área financeira. Em grandes corporações, podemos assumir 

que a complexidade de suas relações e atividades permite a distinção entre estratégias 

corporativas e estratégias de negócios. 

As estratégias corporativas definem, de maneira abrangente, os mercados a serem atendidos 

pela organização, ou seja, onde ela desenvolverá suas operações, com o intuito de 

maximizar sua riqueza. Já as estratégias de negócios indicam como cada departamento 

organizacional deverá utilizar seus recursos de maneira focada, maximizando suas 

competências e transformando-as em vantagens competitivas na execução de suas 

atividades. Tanto na estratégia corporativa, quanto na estratégia de negócio fica explícita a 

definição de planejamento estratégico como o processo de decisão antecipada sobre as 

metas da organização e os meios para atingi-las. 

Algumas abordagens para estabelecer as estratégias a serem adotadas são conhecidas, e 

estão diretamente ligadas aos elementos do planejamento estratégico e financeiro citados, 

bem como a uma efetiva análise do cenário em que a corporação se encontra; por exemplo, 

a abordagem SWOT," Strenghts, Weaknesses, Opportuníties and Threats", ou, Pontos 

fortes, Pontos fracos, Oportunidades e Ameaças. Nesse caso, a estratégia a ser adotada 

·considera os pontos fortes da organização, com os quais ela deve conseguir o máximo em 

suas atividades. Considera também os pontos fracos, os quais as empresas devem avaliar 

para direcionar suas ações com o intuito de minimizar seus efeitos, ou, quem sabe, eliminá

los. Cabe também à organização estar atenta às oportunidades que possam aparecer, e 



aproveitá-las da melhor forma possível. Quanto às possíveis ameaças, é preciso que as 

organizações estejam atentas em minimizar seus efeitos. Oportunidades e ameaças podem 

ser tanto internas, como externas às organizações, sendo de responsabilidade dos 

executivos das organizações, gerenciar e usufruir os pontos fortes e as oportunidades 

existentes, da melhor forma possível, bem como possuir planos de contingências para 

emergências relacionadas com os pontos fracos da empresa e também de ameaças que 

possam prejudicar as atividades da corporação. 

O período de tempo do planejamento deve ser bem definido, tendo a finalidade de separar 

os objetivos de curto prazo e os de médio e longo prazos, porque as estratégias e ações 

podem variar de acordo com o período definido. Mas, é razoável assumir que não existe 

uma regra geral sobre qual o período de tempo ideal a ser considerado para um plano. Em 

geral, um planejamento estratégico e financeiro costuma ter um período de três a cinco 

anos. Os executivos devem também saber que as decisões a serem tomadas num 

determinado período presente irão afetar períodos futuros; diante disso, pode-se definir o 

planejamento como um processo dinâmico, e não apenas como uma ação isolada. A 

necessidade de revisão de objetivos, metas, cenários, previsões e ambientes operacionais 

faz com que o dinamismo seja inerente ao processo de planejamento; isso é uma 

conseqüência direta do fato de que o planejamento lida com as decisões tomadas 

antecipadamente sobre ações futuras. 
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Essa situação torna importante a necessidade de um sistema de informação e feedback 

eficiente do planejamento adotado. Durante o curso de execução do plano elaborado, é 

importante que o processo receba informações sobre o desenvolvimento das ações de 

acordo com o que foi planejado. Caso ocorram mudanças ou desvios nessas ações devido a 

alterações nos componentes do planejamento, torna-se necessário que outras medidas e 

ações sejam tomadas, visando a continuidade na busca dos objetivos estabelecidos. 

O gerenciamento do ambiente da empresa também é um item importante no processo de 

planejamento. Entenda-se ambiente como um conjunto de fatores internos e externos da 
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empresa, que afetam ou influenciam, direta ou indiretamente suas atividades operacionais. 

Dentre os componentes do ambiente empresarial interno podem ser citadas a estrutura 

organizacional, as regras e procedimentos existentes, a cultura organizacional e as 

considerações sobre fatores comportamentais, definidas no gerenciamento de programas 

comportamentais. 

A estrutura organizacional identifica uma entidade composta de pessoas trabalhando em 

conjunto na busca de objetivos comuns. Essa estrutura organizacional pode ser formal ou 

informal, decorrente dos relacionamentos existentes entre os componentes das entidades. A 

estrutura organizacional formal da empresa pode ser representada através de um 

organograma que identifique os componentes da estrutura formal da empresa, que podem 

ser, basicamente, os centros de custo e os centros de lucro, cada um deles com suas funções 

bem definidas no contexto organizacional, de acordo com sua identificação e a relação 

deles no processo operacional. As regras, procedimentos e diretrizes existentes na empresa 

também fazem parte do ambiente organizacional. Sua existência é indefinida até que sejam 

modificados, o que tende a acontecer de forma esporádica. Os manuais empresariais são as 

principais fontes dessas regras formais das empresas. 

A cultura organizacional pode ser definida como um conjunto de características 

empresariais, que podem influenciar decisões e processos no decorrer do planejamento 

estratégico e financeiro. Essa cultura também se relaciona ao clima organizacional, 

estabelecido de acordo com o desenvolvimento das relações das pessoas que fazem parte da 

entidade empresarial. Uma das características das culturas organizacionais e das pessoas 

que a compõem é a resistência a mudanças, e também a atitude da gerência no processo 

administrativo, que pode influenciar de forma negativa as ações das pessoas. 

O programa de gerenciamento comportamental visa, na verdade, identificar a forma como 

as corporações devem considerar o item ligado ao comportamento humano no desempenho 

das atividades operacionais, inclusive as de planejamento, pois estas envolvem seres 

humanos e seu comportamento é um componente importante do ambiente organizacional, 
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incluindo seu conhecimento e traços de personalidade. Isso se reflete nos objetivos pessoais 

de cada funcionário da organização e também na forma como esses, ao ajudarem a 

organização a atingir seus objetivos, estão também buscando, com isso, atingir seus 

objetivos individuais. Aqui também é oportuno fazer uma observação importante, 

relacionada aos objetivos da organização. Uma vez que ela não tem uma inteligência 

própria para defini-los, pessoas os definem; normalmente, os altos executivos. Por isso é 

muito comum ocorrerem casos em que os objetivos organizacionais são, na verdade, 

expressões dos objetivos dos altos executivos das empresas, tanto no âmbito corporativo 

como no pessoal. 

No caso dos objetivos pessoais e organizacionais gerarem conflitos entre si, influenciando 

de forma negativa as operações empresariais, é função dos gerentes dos processos de 

planejamento administrarem esses conflitos, e transformá-los em ítens que traduzam a 

cooperação entre os indivíduos, visto que a harmonia entre aqueles que compõem a 

organização é fundamental para que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Essa 

postura foi discutida no modelo de formação de alianças, na definição dos objetivos e 

metas. 

A vertente comportamental na administração e nas finanças corporativas teve início com as 

definições clássicas de Taylor e Fayol, no século XIX, com ênfase na técnica eficiente da 

hierarquia autoritária "de cima para baixo", sem participação dos componentes da 

organização em qualquer momento do gerenciamento. No início do século XX teve início o 

processo de reconhecimento das necessidades e desejos dos trabalhadores e análise do 

comportamento humano no trabalho, e como ela está relacionada com as organizações e seu 

desempenho. A partir dos anos 70, surge a escola que está mais evidente até os dias atuais, 

a escola de teoria de agência, com início nos estudos de Jensen e Meckling ( 1976). Tendo 

uma visão mais voltada aos aspectos econômicos do desenvolvimento operacional, a teoria 

de agência destaca o possível conflito entre os proprietários das empresas, nesse caso os 

acionistas, e os profissionais contratados para gerenciá-las, os executivos. 
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Outro aspecto importante relacionado ao gerenciamento do programa comportamental das 

empresas diz respeito ao estabelecimento de objetivos e metas a serem alcançados; 

conforme mencionado, esses têm que atender às expectativas realistas de sucesso. Caso 

contrário, isto é, se os objetivos estabelecidos estiverem fora do escopo de ação e alcance 

da empresa, devido à situação de pressão natural imposta pelo processo de planejamento 

estratégico e financeiro, o primeiro impacto no comportamento das pessoas da organização, 

será a desmotivação. Esses aspectos negativos serão abordados no item 3.5, que trata dos 

benefícios e limitações do processo de planejamento estratégico e financeiro. 

Além da desmotivação, outro impacto negativo nas organizações, associado ao 

comportamento dos funcionários da organização está relacionado à criação de um ambiente 

tenso e desconfortável, interferindo diretamente no clima de trabalho. Algumas outras 

possíveis conseqüências que podem resultar de um processo de estabelecimento deficiente 

de objetivos são: 

-Ao invés do processo de planejamento funcionar como uma ferramenta de aumento de 

produtividade, ele funcionará como um item de restrição de desempenho de atividade, pois 

os funcionários associarão o cumprimento de suas tarefas ao cumprimento estrito dos 

objetivos existentes, e nunca procurarão superá-los. 

- Alguns dos participantes do processo de planejamento procurarão sempre definir metas e 

objetivos distorcidos em função de futuras implicações; por exemplo, receitas a serem 

atingidas serão subestimadas com o intuito de maximizar a possibilidade de que o resultado 

atingido seja sempre positivo. Da mesma forma, as despesas serão sempre superestimadas, 

para que seja maximizada a opção de sempre se atingir os objetivos estabelecidos. Como 

resultado, pode-se verificar que o processo de planejamento será sempre impreciso em 

função do gerenciamento deficiente das expectativas comportamentais dos funcionários em 

relação ao processo de planejamento. 
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Um último aspecto associado ao comportamento organizacional está relacionado à 

comunicação a ser desenvolvida entre os participantes do processo. Em primeiro lugar, é 

indiscutível a necessidade de comunicação entre todos os participantes do processo de 

planejamento, bem como dentro da organização como um todo. É um processo que envolve 

um emissor, uma mensagem e um receptor e deve ser considerada a ligação que associa 

todos os elementos humanos organizacionais. Caso o processo de comunicação não seja 

efetuado de forma clara, eficiente e objetiva, o fluxo de informações que fazem parte da 

execução do processo de planejamento pode ser comprometido, impedindo que os objetivos 

estabelecidos sejam alcançados. Uma eventual falha de comunicação também pode resultar 

em comportamentos negativos e prejudiciais entre os elementos que compõem a 

organização. 

Com relação aos elementos que compõem o ambiente externo das organizações, alguns se 

referem a variáveis externas não controláveis como, por exemplo, o produto interno bruto 

do país onde a empresa tem operações, e a indústria e sua competitividade, no mercado em 

que atua. Além dessas variáveis podem ser considerados também o nível de tecnologia e a 

regulamentação e restrições legais existentes e, talvez, o principal integrante do conjunto de 

elementos externos, a condição da economia como um todo e suas influências nas 

operações organizacionais. Novamente destaca-se aqui a situação da globalização como um 

expoente da avaliação do ambiente externo organizacional, pois, no caso de empresas 

multinacionais, ela engloba todos os fatores mencionados que impactam as operações 

empresariais. 

Ao considerar a perspectiva de maximização de riqueza da empresa para os acionistas, foi 

mencionado que o conceito econõmico de gerenciamento de fluxo de caixa fornece uma 

alternativa de grande aceitação, atualmente, na atividade de valorização das empresas (vide 

item 2.1 ). Foi colocada também a importância do processo de valorização das empresas, e 

de como eventuais falhas nessa avaliação podem prejudicar os acionistas. Cabe aqui 

destacar alguns conceitos de valorização nesse processo de gerenciamento de caixa. 
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No processo de planejamento estratégico e financeiro, a valorização deve ser considerada 

de maneira destacada, pois, ao longo do processo de planejamento é importante a 

consideração do impacto que objetivos, estratégias e cenários alternativos causarão no 

valor de mercado da empresa. A falta desse componente de avaliação no processo decisório 

empresarial pode, por exemplo, levar a uma desvalorização de mercado da empresa como 

resultado da falta de dimensionamento do impacto de estratégias alternativas nas operações 

da empresa, e no processo de geração de riqueza. Esse processo de valorização, com base 

no modelo econômico, foi abordado pela primeira vez no trabalho de Modigliani e Miller 

(1961). Nesse trabalho, que veio a complementar seu trabalho anterior de 1958, os autores 

foram os primeiros a considerar que a política de dividendos da empresa era um fator de 

muita importância na determinação de seu valor de mercado. Essa também foi a primeira 

vez que o modelo contábil de lucro por ação e índice de Price Equity não foi considerado a 

principal forma de determinar o valor de mercado da empresa. A razão de se considerar 

uma forma alternativa ao modelo contábil e, teoricamente, mais acurada de valorizar a 

empresa através do conceito de valorização de seu fluxo de caixa, será avaliada de maneira 

mais específica no item 4.3. 



3- A VISÃO GLOBAL E AS ETAPAS DO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

3.1 - O Processo de Planejamento Estratégico e Financeiro 
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Durante o desenvolvimento desse trabalho. foi indicado que uma das principais 

características do atual contexto econômico é o alto grau de competição entre as empresas e 

corporações. Porém, ao analisar situações de concorrência empresarial em determinados 

mercados, algumas dessas empresas parecem estar sempre numa posição privilegiada com 

relação às vantagens competitivas, tendo um diferencial que as tomam mais eficientes do 

que suas concorrentes na geração de riqueza para seus acionistas, diante de qualquer 

contexto e durante períodos operacionais seguidos. E por que essas empresas parecem ser 

melhores que as outras e ter sempre condições de superar qualquer adversidade que se 

apresente? Uma resposta simples é que elas se preparam e, principalmente, planejam-se 

para o sucesso (Giuck, Kaufman e Walleck, 1980). 

Ao longo dos capítulos anteriores foi mencionado que o planejamento estratégico e o 

planejamento financeiro são o foco principal desse trabalho. Mas, especificamente no 

capítulo anterior, foram colocadas algumas definições sobre conceitos do planejamento 

estratégico e planejamento financeiro. O intuito desse capítulo é descrever, com base nas 

definições citadas, como o processo de planejamento estratégico e financeiro das empresas 

e corporações se desenvolvem. Apesar de serem intimamente relacionados e até mesmo 

serem confundidos, quando são considerados e executados nas organizações, o 

planejamento estratégico e o planejamento financeiro apresentam distinções que precisam 

ser mencionadas, além de outros itens relevantes que serão abordados no decorrer do 

capítulo. 

A introdução de nossa análise pode ser realizada através daquele que, talvez, seja o 

primeiro caso documentado conhecido em que os planejamentos estratégico e financeiro 

foram utilizados de forma associada pára influenciar os negócios nas grandes corporações. 



38 

Milgrom e Roberts (1992) e Sloan (1964) realizaram uma descrição e uma análise desse 

acontecimento que ocorreu nos Estados Unidos, mais precisamente na empresa General 

Motors ( GM) com o seu famoso executivo-chefe Alfred P. Sloan. Quando ele assumiu seu 

cargo, no ano de 1921, tanto a GM, quanto a economia americana estavam passando por 

momentos difíceis; uma recessão predominava na economia e a GM também atravessava 

um momento de crise. Diante desse cenário desfavorável, Sloan decidiu tomar uma atitude 

tida como ousada naquele momento; face à escassez de fontes de recursos através de 

financiamentos externos, resultado da economia recessiva vigente, ele decidiu realizar a 

busca de recursos através da venda de 23% das ações da GM para a DuPont Corporation. 

Como resultado, a GM conseguiu não somente os recursos financeiros necessários, mas 

também começou a adotar algumas das práticas financeiras da DuPont Corporation. 

Uma das práticas mais significativas adotadas pela GM foi o método DuPont de 

planejamento e controle financeiro, cuja principal característica é a formação de cenários 

alternativos que serviram de base para as operações da GM, com o intuito de adotar 

estratégias visando melhorar seu posicionamento de mercado. Essa ação, consciente ou não, 

pode ser considerada o início, no mundo das finanças corporativas, da integração entre o 

planejamento estratégico e o planejamento financeiro. Nesse caso, pode ser dito que o 

planejamento estratégico foi utilizado como uma ferramenta para que os administradores 

otimizassem sua gestão. 

Ao considerar os trabalhos realizados, ao longo do tempo, os quais identificam a 

formalização do processo de planejamento estratégico e financeiro, existem duas 

referências que podem ser consideradas pioneiras na avaliação desse tema e suas 

implicações e relações desenvolvidas entre as teorias vigentes, e a prática corporativa: 

Emery (1969) e Ackoff (1970). 

A obra de Emery, apesar de ter sido publicada inicialmente em 1969, apresenta itens que, 

até hoje, podem e são considerados numa análise da situação dos processos de 

planejamento estratégico e financeiro nas corporações. Ele identifica inicialmente o 
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planejamento como um componente da função de gerenciamento, não sendo, porém, 

utilizada da forma mais produtiva em muitas organizações. Uma das razões para a 

ocorrência desse fato é a formação de diferentes teorias sobre o planejamento, seu 

significado e sua prática. Conforme sugere o título, o foco principal do autor é sobre a 

questão da tecnologia, seu desenvolvimento e sua aplicação no processamento de 

informações para que o planejamento formal ocorra. É preciso que se destaque o mérito do 

autor em colocar, há mais de 30 anos, a tecnologia numa posição de destaque no 

gerenciamento empresarial, fato que se consolidou ao longo desses anos, até os dias atuais. 

Emery inicia então uma análise sobre o conceito de sistema, citando sua definição pura e 

simples como uma combinação de objetos unidos por uma forma regular de interação ou 

interdependência, cuja característica principal é que eles interagem e possuem seus 

interesses específicos. O próximo passo do autor é colocar a organização como um sistema, 

uma associação direta que deixa pouca margem à discussão, consideradas a quantidade de 

objetos, ou entidades, que fazem parte da organização, e a forma como eles interagem e 

procuram atingir seus objetivos e, ao mesmo tempo, os objetivos gerais como um todo. 

A partir daí, o trabalho de Emery destaca sua vertente tecnológica e de processamento de 

informações e dados como o componente principal do processo de planejamento. O sistema 

de informações deve, em primeiro lugar, possuir um nível tecnológico que o permita 

desempenhar funções complexas de manipulação de dados, desde sua coleta e avaliação do 

volume coletado, as formas como a coleta ocorreu e a seleção e classificação desses dados, 

que incluem um filtro e eventual eliminação de informações que não serão úteis, até a 

compressão e armazenagem da porção útil dos mesmos. A partir dessa armazenagem, o 

gerenciamento desses dados era fundamental para que o processo de planejamento 

concebido por Emery fosse bem sucedido. Outro ponto que merece destaque para o autor é 

a introdução do conceito de sistemas integrados, que atualmente são muito utilizados nas 

organizações por permitirem, conforme citado, uma relação mais próxima entre as 

informações existentes e entre os departamentos organizacionais. 
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A seguir, o autor refere-se especificamente à informação como a matéria prima do processo 

decisório, possuindo um custo inerente de aquisição e um potencial de geração de valor 

para a empresa, além de apresentar a característica de retornos marginais decrescentes, ou 

seja, ao longo do tempo, o custo de acréscimo das informações gera valores marginais 

decrescentes de retornos nos resultados. Isso fica atestado no modelo de quantificação 

sugerido pelo autor, que possui uma Matriz de payoff, ou do potencial de retomo a ser 

obtido com a aquisição das informações, caracterizado basicamente pelo cálculo do valor 

da informação associado às estratégias de ações escolhidas, além de sua relação com o 

ambiente organizacional (Emery, James C., 1969, cap.4, p 66-107). 

Ao assumir essa característica "aritmética" dos conceitos de Emery, a definição sobre o 

conceito de planejamento e suas etapas de desenvolvimento, sob sua ótica, não poderia ser 

diferente. A seguir, será descrita e avaliada cada etapa do conceito de processo de 

planejamento estratégico e financeiro proposto pelo autor que possui, basicamente, cinco 

etapas: 

I ) A primeira etapa do processo aritmético do autor está em determinar os dados 

"primitivos" que serão utilizados como fonte de informação do processo de planejamento. 

Nessa etapa podem ser destacados três pontos na identificação desses dados. O primeiro é 

que dados "primitivos" não são somente dados históricos que servem de base para o 

planejamento, apesar do nome sugerir. Isto porque os dados históricos, por si, apenas 

refletem o que ocorreu no passado e o planejamento estratégico, conforme definido 

anteriormente, refere-se a acontecimentos futuros. Sendo assim, seguindo a filosofia 

aritmética de sua obra, Emery sugere que esses dados históricos, para se tornarem os dados 

"primitivos", devem passar por algumas análises e procedimentos operacionais, podendo 

envolver eventuais cálculos econométricos e de análise de regressões, passando assim a 

influenciar eventos futuros. Outro ponto é que, dentro da hierarquia operacional, os dados 

"primitivos" de cada nível hierárquico estão relacionados entre si, afetando-se num efeito 

em cadeia. O terceiro e último ponto a ser destacado nessa etapa diz respeito ao horizonte 



do plano, pois a duração desse período de tempo depende da natureza do processo de 

planejamento. 
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2) Após a determinação dos dados "primitivos", segundo Emery, ocorre a segunda etapa 

do processo de planejamento, e sua principal característica é a manipulação dos dados 

obtidos, formando a estrutura do plano, e também procurando indicar as conseqüências dos 

planos alternativos obtidos, resultantes da manipulação realizada. Além de seus tradicionais 

cálculos econométricos, o autor introduz nessa etapa, mesmo que informalmente, algumas 

das características do processo de planejamento descrito nesse trabalho anteriormente, 

como, por exemplo, a definição de objetivos e metas, e o estabelecimento de meios para 

atingi-los. Isso porque os dados "primitivos" obtidos somente serão úteis, caso consigam 

fornecer informações que impactarão os resultados futuros da organização, através do 

processo de planejamento. 

3 ) A terceira etapa natural do processo é a escolha, dentre as alternativas definidas na etapa 

anterior, daquela que produzirá os melhores retornos para a empresa. Nesse momento, fica 

claro que os objetivos definidos pela alta hierarquia corporativa serão determinantes na 

escolha do plano, para que os resultados estejam próximos dos objetivos definidos. Porém, 

deve ser considerada a hipótese de que, caso múltiplos objetivos sejam considerados nesse 

processo decisório, além da influência do aspecto de incerteza, podem ocorrer distorções 

nas decisões que serão tomadas. 

4 ) A quarta etapa do processo de Emery está diretamente relacionada com o conceito de 

planejamento que foi desenvolvido nesse trabalho, pois destaca a forma como será efetuada 

a transformação do plano escolhido em um plano a ser aplicado a toda corporação, ou seja, 

a estratégia que será adotada pela empresa para atingir os objetivos estabelecidos no plano a 

ser implementado. 

5 ) A quinta e última etapa do processo de planejamento definido pelo autor diz respeito a 

um tema que será tratado não só nesse momento, mas também ao longo do trabalho 
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desenvolvido aqui, pois trata-se de um conceito intimamente ligado ao planejamento, a 

etapa de controle do plano. Como esse conceito será abordado de forma mais específica no 

item 3.4, nesse momento serão apresentados apenas os ítens de controle referentes à 

definição do autor, destacados em três funções principais do controle no processo de 

planejamento. A primeira diz respeito ao controle enquanto forma de produzir um 

planejamento inicial mais realista, como resultado das comparações das informações e 

análises realizadas ao longo da execução do plano escolhido, em comparação com as 

projeções iniciais. A segunda função do controle é impedir um desvio excessivo do plano 

proposto, que pode causar problemas operacionais. E a terceira função, já mencionada 

anteriormente, diz respeito ao feedback de informações para que os futuros processos de 

planejamento sejam passíveis de eventuais ajustes e mudanças necessárias. O autor sintetiza 

a importância do controle no processo de planejamento da seguinte forma: "A identificação 

e correção de deficiências no processo de planejamento provém um meio importante 

através do qual a organização pode atingir melhorias fundamentais através da adaptação." 

(Emery, James C., 1969, p 142) 

A obra de Ackoff ( 1970) pode ser considerada um símbolo na conceitualização do 

planejamento estratégico e financeiro nas corporações. O autor introduziu um conceito 

abrangente sobre o tema, que inclui estabelecimento de objetivos e metas, estratégias e 

alternativas de ação, estrutura organizacional, gerenciamento de recursos (inclusive 

financeiros) e controle do processo. 

O início do trabalho do autor tem as definições de planejamento e sua estrutura: os fins, 

como o estabelecimento de objetivos e metas; os meios, como a escolha de políticas e 

práticas que serão adotadas para atingir esses objetivos; os recursos, que devem ser 

determinados para que, através de seus meios, os fins estabelecidos sejam atingidos; a 

implantação do plano em si, transformando a teoria do plano em realidade; e o controle 

que, segundo o autor, é utilizado para detectar eventuais desvios no plano implementado. 
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Na definição de objetivos e metas de Ackoff, o processo de planejamento é definido sendo 

uma ação no presente que irá modificar uma situação no futuro. Esse pressuposto é possível 

somente se um cenário futuro for estabelecido e, dessa forma, caso nenhuma ação ativa seja 

tomada no presente, esse cenário irá se realizar. Esse cenário é resultado da chamada 

projeção de referência e, se ela for satisfatória, o planejamento toma-se desnecessário. Não 

sendo satisfatória a projeção de referência, surge a projeção desejada, aquela que a 

organização deseja atingir. As diferenças entre essas duas projeções constituem, em alguns 

casos, as tarefas que se espera que o planejamento execute, a fim de eliminar essas lacunas. 

Porém, na maioria dos casos, as projeções desejadas não são factíveis de realização no 

contexto em que os planejadores se inserem. Sendo assim, surge a projeção planejada, que 

é o ponto que os executivos encarregados do processo acreditam que a organização_possa 

alcançar, de acordo com a situação vigente no momento em que estão sendo estabelecidos 

os objetivos e metas gerenciais. O autor destaca também que os objetivos devem ser 

definidos de forma a não serem impositivos aos funcionários, visto que isso pode afetar 

negativamente seu moral. Nesse ponto, retoma-se a discussão comportamental que envolve 

o relacionamento diferenciado entre pessoas. Isso também diz respeito a objetivos 

conflitantes que possam existir no processo definido, e que devem ser gerenciados com 

vistas a que a organização como um todo alcance suas metas e objetivos. Conforme 

mencionado anteriormente, um dos objetivos do planejamento avaliado nesse trabalho é a 

capacidade e o potencial de geração de riqueza da empresa. 

Os meios definidos por Ackoff dizem respeito às políticas e alternativas de ação que 

representam a forma como a empresa irá procurar atingir seus objetivos. O ponto principal 

colocado é que uma política ideal é aquela que considera todas as condições relevantes 

existentes, no momento em que for necessário tomar as ações definidas. Surge assim uma 

primeira inter-relação com o conceito de estratégia e as formas de ação que a organização 

define que irá tomar. considerando principalmente o chamado sistema empresarial, no qual 

a organização se encontra. Assim, como mencionado no conceito de Porter (!999) referente 

à estratégia, no item 2.3, Ackoff define o sistema empresarial com componentes muito 
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parecidos com os de Porter, como por exemplo, a firma e seus concorrentes, e o ambiente 

em que ela se encontra, as compras e as relações com os fornecedores, as vendas e a relação 

com os clientes e os consumidores. No processo de planejamento colocado, uma das 

funções principais é que os meios existentes sejam definidos e melhorados a cada ciclo 

operacional. 

O próximo ponto abordado pelo autor refere-se aos recursos necessários para que os fins 

estabelecidos sejam atingidos através dos meios escolhidos. Entende-se por recurso não 

apenas o dinheiro em espécie, mas também de outros tipos, tais como as instalações e 

equipamentos da empresa, as matérias-primas e outros suprimentos do processo produtivo, 

e os recursos humanos a serem utilizados. 

O início da análise de recursos da empresa será feito com os recursos humanos. O primeiro 

ponto a ser abordado está ligado à quantidade de pessoas necessárias para que a empresa, 

através de seu planejamento estratégico, atinja seus objetivos. Na estrutura organizacional 

das empresas, em qualquer parte do mundo, os custos associados às pessoas sempre 

representam uma porção significativa dos custos totais e, no Brasil, isso não é exceção. Isso 

porque a área de planejamento e controle de recursos humanos de uma companhia tem que 

considerar fatores de difícil gerenciamento para os executivos responsáveis. A 

administração de salários, o contato com os sindicatos, o acompanhamento da legislação, o 

controle de recrutamento, seleção e dispensa de funcionários, e os programas de 

treinamento são algumas das atividades diretamente relacionadas aos recursos humanos. 

Uma das funções do planejamento estratégico e financeiro é procurar a melhor fórmula 

para que esses recursos disponíveis estejam de acordo com as estratégias determinadas e, 

caso necessário, sejam disponibilizados mais recursos para que o planejamento ocorra 

conforme definido. 

Com relação ao planejamento associado às instalações, materiais e suprimentos, eles estão 

diretamente relacionados ao processo produtivo a ser desenvolvido pela empresa, através 
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dos meios escolhidos para atingir os objetivos organizacionais, sendo a geração de riqueza 

um dos principais. 

Dentro do planejamento de recursos definido por Ackoff, encontra-se a distinção entre o 

planejamento estratégico e o planejamento financeiro mencionada no item 3. I desse 

capítulo. Um modelo financeiro-organizacional é fundamental para que o planejamento 

financeiro da empresa seja realizado com sucesso e, conseqüentemente, criando condições, 

através da geração de recursos, para que o planejamento estratégico seja executado da 

forma definida. Uma observação deve ser feita com relação à posição que Ackoff atribui ao 

planejamento financeiro no processo de planejamento estratégico; segundo ele, o 

planejamento financeiro, " ... apesar de importante, [ ... ] é apenas uma pequena parte do 

processo global de planejamento." (Ackoff, 1970, p.66). No atual contexto econômico 

global, que envolve e destaca uma competição acirrada e cada vez mais exigente, a 

condição financeira das organizações tornou-se um diferencial fundamental para que as 

empresas alcancem o sucesso em suas atividades; dessa forma, podemos afirmar que o 

planejamento financeiro assumiu uma posição de maior destaque dentro do planejamento 

estratégico, tornando-se mais do que uma pequena parte dentro do gerenciamento 

operacional. 

O próximo tópico abordado pelo autor serve como introdução ao item 3.4 desse trabalho

Controle e Gerenciamento de Controle; apesar de estarem intimamente relacionados, o 

planejamento e o controle são funções distintas e que se complementam. Segundo Ackoff 

(I 970), a partir do momento em que planejar implica a tomada de decisões, controlar 

significa avaliar essas decisões, inclusive quando nada é feito, desde que tenha sido 

decidido, através de sua implantação no processo de planejamento. O processo de controle, 

de acordo com o autor, é composto de quatro etapas básicas: 

"-Prever os resultados de decisões na forma de medidas de desempenho; 

- Reunir informação sobre desempenho real; 



- Comparar o desempenho real com o previsto; 

- Verificar quando uma decisão foi deficiente e corrigir o procedimento que a produziu e 

suas conseqüências, quando possível." (Ackoff, 1970, p. 112) 
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Assim como Emery, Ackoff coloca a necessidade de um Sistema de Informação 

Administrativa. Novamente aqui se destaca o mérito e a sensibilidade de Ackoff, que assim 

como Emery, conseguiu vislumbrar e perceber, também há mais de 30 anos, que os 

sistemas de informação teriam uma posição destacada no gerenciamento corporativo, sendo 

esse, talvez, o embrião dos atuais sistemas integrados de gestão. Isso não impede que o 

autor identifique algumas definições errõneas no estabelecimento dos Sistemas de 

Informação Administrativa, dentre os quais podem ser citadas a suposta necessidade dos 

administradores de informações mais relevantes, a real necessidade das informações 

desejadas e a suposta crença de que o simples fornecimento das informações que ele 

necessita, fará com que o administrador tome as melhores decisões. O processo de controle 

de Ackoff tem como objetivo principal evitar que as falhas no processo de planejamento de 

fornecimento de informações aconteçam, gerando a tomada de decisões com bases erradas. 

Os dois autores apresentados nesse capítulo podem ser considerados os precursores da 

teoria que hoje é conhecida como planejamento estratégico e financeiro. Os pontos de 

destaque no conceito apresentado por Emery estão na estruturação aritmética de sua teoria, 

e na consideração da análise de dados econométricos em seus estudos, assim como na sua 

definição de planejamento estratégico. O gerenciamento eficiente de dados e sua correta 

utilização na tomada de decisão é etapa fundamental, até hoje, em qualquer processo de 

planejamento. 

De acordo com a avaliação do conceito apresentado por Ackoff, um dos pontos principais a 

ser destacado é a utilização conceitual dos componentes de um processo de planejamento 

completo, desde o estabelecimento de objetivos e definição de estratégias, até os sistemas 
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de controle utilizados. Talvez essa tenha sido a primeira obra a reunir todos esses conceitos 

na forma do planejamento estratégico e financeiro existentes nos dias atuais 

3.2- A Evolucão dos Conceitos do Processo de Planejamento Estratégico e 
Financeiro - O Sistema de Três Ciclos e o Sistema de Dois Ciclos 

No início dos anos 80, em alguns estudos de planejamento estratégico e planejamento 

financeiro corporativos, Camillus e Grant (1980), Hogarth e Makridakis (1981), Donaldson 

(1985), começam a considerar as abordagens que associam a etapa do desenvolvimento 

estratégico ao processo operacional de planejamento financeiro, entre eles, o orçamento e 

as programações de ações financeiras de curto e longo prazos. Esse processo operacional 

tem como resultado principal as demonstrações financeiras que refletirão a posição 

financeira da empresa. A associação entre o planejamento estratégico e a geração de 

demonstrativos financeiros, que indiquem uma posição em que a empresa maximizou sua 

riqueza num determinado ciclo operacional, deve ser realizada de maneira criteriosa, pois 

os processos responsáveis pela geração do planejamento e dos demonstrativos podem 

diferir em alguns aspectos, impedindo uma afirmação definitiva sobre a consistência entre 

elas. Isso sugere que estabelecer as características dessa associação é muito difícil e 

complexo. 

O início da teoria que procura refletir essa associação pode ser encontrado no texto de 

Vancil e Lorange (1975). Os autores realizam uma análise sobre o planejamento estratégico 

de médio e longo prazo, e caracterizam os diversos aspectos que o compõem. De forma 

semelhante aos critérios apresentados no corrente trabalho, Vancil e Lorange (1975) 

iniciam sua análise mencionando que as empresas que possuem uma estrutura formal de 

planejamento estratégico e financeiro atuam de uma forma tradicional, estabelecendo um 

período que irá abranger o processo, normalmente de alguns anos, os objetivos a serem 

alcançados e as estratégias para fazê-lo. Essas estratégias devem ser revisadas de tempos 

em tempos, de acordo com as oportunidades e ameaças do ambiente em que a empresa se 

encontra, bem como a disponibilidade de recursos existentes, identificando seus pontos 

fortes e fracos. 
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Ao considerar as empresas de grande porte do atual contexto econômico competitivo, é 

razoável assumir que o processo de planejamento seja realizado com uma estruturação 

formalizada e bem definida. Isso implica a definição de três níveis de estratégia corporativa 

nessas grandes empresas, da seguinte forma: 

l ) Estratégia e Planejamento Corporativo: os objetivos corporativos são definidos na alta 

cúpula organizacional, determinando os negócios que serão operacionalizados na empresa, 

definindo e alocando os recursos necessários para alcançar esses objetivos através das 

estratégias existentes. 

2 ) Estratégia e Planejamento de Negócio: o planejamento de negócio, que irá constituir a 

estratégia do negócio, define a abrangência de atuação das unidades de negócio, visando 

otimizar a relação entre a satisfação das necessidades do consumidor e os objetivos 

estabelecidos no planejamento corporativo. 

3 ) Estratégia e Planejamento Funcional: nessa etapa, os departamentos definem os planos 

de ação, visando implementar as estratégias das divisões de negócio que irão coordenar as 

atividades funcionais dos departamentos empresariais. 

A relação entre esses níveis de estratégia e planejamento é clara, assim como a influência 

entre elas. Essa relação e influência ficam claras na forma como os gerentes da corporação 

interagem no gerenciamento das atividades corporativas. Surge então a proposta principal 

dos autores, referente à gestão empresarial: O Sistema de Três Ciclos. Conforme discutido 

anteriormente, o relacionamento entre as pessoas que compõem a organização tem um 

papel importante no gerenciamento corporativo e no processo de planejamento. O 

relacionamento dos diferentes níveis hierárquicos da empresa pode ser definido, em 

aspectos mais formais, através de três ciclos básicos, a saber, o planejamento de negócio, o 

planejamento funcional e o orçamento. O conjunto de acordos entre esses gerentes e 

indivíduos na hierarquia corporativa começa com uma característica mais generalizada e, 

no decorrer do processo, é definida de forma mais específica. 
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O primeiro ciclo envolve diretamente os níveis hierárquicos mais elevados da organização e 

tem dois propósitos básicos: o primeiro é desenvolver um conjunto de acordos entre os 

gerentes corporativos e os gerentes de divisões, com relação a objetivos definidos e 

estratégias estabelecidas; o segundo propósito é fornecer foco para o detalhamento a ser 

apresentado no segundo ciclo do sistema. Para que esses acordos sejam atingidos, os 

autores indicam, inicialmente, duas atividades básicas a serem executadas pela alta cúpula 

corporativa: 

I ) Estabelecer os objetivos corporativos, de acordo com a forma descrita anteriormente 

nesse trabalho; 

2 ) Indicar o escopo das atividades que serão executadas pelos níveis gerenciais; 

O resultado final esperado nesse primeiro ciclo, em linhas gerais, é definir as estratégias das 

divisões, de acordo com as corporativas. Nesse momento, poderá ter início o segundo ciclo 

do processo avaliado. Esse segundo ciclo destaca a participação dos gerentes funcionais, 

pois será de sua responsabilidade o desenvolvimento dos programas funcionais detalhados. 

Cada encarregado de divisão e seus subordinados funcionais devem chegar a um acordo 

sobre os programas de ação a serem tomados; isso permitirá que a participação dos gerentes 

funcionais seja crucial para o terceiro e último ciclo do processo, o orçamento. Sua 

participação irá fornecer a base detalhada de informações para a realização de um 

orçamento mais preciso para a corporação. Uma das formas de se obter sucesso na 

implementação do segundo ciclo está nos programas de ações corporativas. 

A formalização desses programas toma-se necessária à medida que a interdependência 

funcional nas unidades de negócios cresce, e mais tempo é necessário para avaliar a 

eficácia de planos alternativos de ação. Vancil e Lorange (1975) destacam quatro 

programas usuais básicos, numa típica empresa de manufatura: 

I ) Programas para as receitas existentes, por exemplo, novos programas de ação de 

marketing para as linhas de produtos existentes; 



2) Programas para novas receitas. Desenvolvimento e introdução de novos produtos; 

3 ) Programas de manufatura, que têm como objetivo principal atingir as metas de receita 

corporativa, de acordo com os programas de marketing; 
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4 ) Programas de suporte que destacam a participação das áreas de suporte da empresa nos 

programas mencionados anteriormente, e também no ciclo operacional. 

Convém destacar aqui a necessidade do dinamismo nos programas de ação, devido ao 

dinamismo inerente à atividade de planejamento e às constantes mudanças nas soluções 

necessárias nas operações de uma grande corporação. 

O terceiro ciclo do processo formal de planejamento é o orçamento. V ancil e Lo range 

(1975) apontam que, nessa etapa, o objetivo principal é a alocação de recursos entre as 

divisões, em linha com o tradicional conceito de orçamento, que será avaliado no capítulo 

seguinte do trabalho. 

Uma outra vertente de estudos sobre o conceito do processo de planejamento estratégico e 

financeiro, sugerida por Camillus e Grant (1980) entre outros, indica que a separação rígida 

e formal entre a etapa de programas e planos de ação, e a etapa de orçamento pode se 

mostrar ineficiente e, eventualmente, causar falhas e um desenvolvimento insatisfatório do 

planejamento definido. As causas dessa separação indesejada podem ser relacionadas aos 

seguintes fatores: 

I ) Estabelecimento da teoria como resultado da prática. Conforme mencionado, os 

primórdios dos sistemas de planejamento estratégico existentes nas corporações datam dos 

anos 50 e, desde então, empresas sem essa característica podem ser consideradas de 

gerenciamento insatisfatório. A complexidade e incerteza sobre os negócios em que a 

empresa irá desempenhar suas atividades, juntamente com a necessidade de períodos para 

que ações que influenciarão essas atividades sejam tomadas, formam o início da base 

prática do processo de planejamento estratégico. Porém, como a função principal desses 
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sistemas de planejamento era financeira, eles não eram suficientes para realizar os objetivos 

gerenciais da época. O resultado disso foi o natural desenvolvimento das etapas de 

programação de longo prazo e de orçamento, de acordo com as estruturas gerenciais 

existentes e, conseqüentemente, respondendo a essas específicas necessidades. Esse 

desenvolvimento resultou na criação de processos limitados e restritos, sem a capacidade de 

se flexibilizar a novas necessidades. 

2 ) Aplicação da teoria de planejamento estratégico existente de forma incorreta. Devido à 

complexidade e, principalmente, peculiaridade de cada caso de processo de planejamento, 

as teorias existentes podem ou não causar os resultados desejados. 

3 ) Conceitualização diferenciada das estruturas e teorias de organizações sem fins 

lucrativos para as corporações de negócios que visam a geração de riqueza. Nesse caso, as 

principais diferenças entre essas duas entidades podem ser listadas a seguir. A primeira é a 

função do orçamento, as organizações sem fins lucrativos são processos limitados que não 

auxiliam no processo decisório. A segunda diferença está na estrutura das entidades, que 

também determinará a forma como o orçamento irá impactar suas respectivas gestões. 

3.2.1 - O Processo de Orcamento 

O próprio desenvolvimento do conceito de orçamento, ao longo dos anos, indica que sua 

participação no Sistema de Três Ciclos como ciclo final não encontra o devido suporte. Nos 

anos 50, por exemplo, o conceito do processo de orçamento pode ser descrito com as 

seguintes características: uma ferramenta contábil, com foco departamental e não 

organizacional, desenvolvidos por funcionários operacionais, com soluções impositivas e 

com um objetivo principal de controle de custo. Esse foco de atuação do processo de 

orçamento gerou resultados problemáticos, como a sobreposição das prioridades e sucessos 

dos departamentos em detrimento do sucesso da organização como um todo. 

Nos anos 60 houve uma grande mudança no conceito do processo de orçamento, cuja 

característica principal foi a oposição aos paradigmas existentes na década anterior. Essa 
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nova abordagem destacou os seguintes itens como fundamentais para o processo de 

orçamento: a integração, a comunicação, o planejamento de resultados e as medidas de 

comparação dos resultados reais obtidos com os resultados planejados. O orçamento 

começou a ser considerado como uma ferramenta para gerar motivação, com um foco 

organizacional, em vez do foco departamental, desenvolvido de acordo com a situação 

gerencial, mas com uma destacada característica participativa dos funcionários e com uma 

base anual de planejamento de resultados. Ainda dentro dessa nova perspectiva, novos 

itens podem ser identificados como, por exemplo, as considerações de longo prazo nos 

processos realizados, a integração entre planejamento e controle, as diretrizes estratégicas 

adotadas e também as considerações, cada vez mais significativas, dos impactos 

comportamentais durante a realização do processo. 

Diante dessas evidências sobre o destaque da função de orçamento na gerência empresarial, 

supõe-se que sua posição de última fase no Sistema de Três Ciclos pode não ser suficiente 

para refletir sua importância, de acordo com os itens identificados como parte integrante de 

suas características. Mesmo a divisão da etapa de programas parece ser inadequada, diante 

de evidências empíricas e da necessidade e dinamismo impostos pelo sistema de 

gerenciamento empresarial. Essas evidências são encontradas nos estudos de Shank, 

Niblock e Sandals (1973) e Steiner e Miner (1977), cujos trabalhos destacam as 

dificuldades da integração do ciclo de programas e do ciclo de orçamento, em grande parte 

devido: a comunicação falha entre os departamentos organizacionais, o grande montante de 

tempo requerido para que os ciclos sejam implementados, a definição errônea do horizonte 

de tempo adequado para o processo como um todo, bem como a não definição clara da 

duração de cada etapa do mesmo, e a seqüência de execução do sistema. 

Os anos 80 e 90 foram marcados por apresentar uma reciclagem de algumas características 

determinantes do processo de gerenciamento, além de considerar outras novas 

características que foram surgindo ao longo do tempo, em decorrência das mudanças de 

necessidades apresentadas nos processos de gestão. Com o grande desenvolvimento das 

corporações internacionais, cuja principal característica é a grande diversidade de países 
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que fazem parte dessas organizações, cada vez mais o planejamento assumiu um papel de 

importância na administração empresarial. A diversidade cultural que envolve as 

companhias internacionais, com suas características culturais específicas, a situação 

econômica local e também do impacto da situação econômica mundial nas atividades locais 

da empresa, além das exigências de cada localização em termos de legislação local, regras e 

entidades, faz com que a necessidade de antecipar eventuais situações gerencias seja 

fundamental para o desempenho eficiente e eficaz das operações da organização. 

Nos anos 90, o principal evento que marca a importância do processo de planejamento 

estratégico e financeiro das organizações diz respeito ao já mencionado efeito "bolha", que 

atingiu as empresas de tecnologia da chamada nova economia. Sem um processo adequado 

de planejamento estratégico, bem como o dimensionamento falho das necessidades de 

recursos financeiros para as operações organizacionais, e também o fato de que os 

resultados operacionais dessas empresas foram, de certa forma, erroneamente 

superestimados, os acontecimentos de desvalorização empresarial e a conseqüente queda do 

valor de suas ações nas operações da Bolsa NASDAQ foram inevitáveis. 

Sabe-se que a estratégia ganhou um papel de destaque no gerenciamento organizacional e, 

em conjunto, também elevou a importância de um processo de planejamento financeiro que 

envolva orçamento empresarial e controle operacional. Atualmente, as prioridades 

gerenciais podem variar de acordo com algumas características específicas, tanto da 

organização, como do cenário em que ela desenvolve suas operações. Um ponto 

importante, mesmo com essas alterações, é a ciência dos executivos da área financeira 

quanto ao gerenciamento de recursos, normalmente finitos, e às decisões que envolvem sua 

eventual obtenção e utilização, tendo impacto direto no processo de planejamento 

estratégico que será adotado. 

De acordo com as necessidades gerenciais decorrentes do dinamismo econômico vigente, o 

Sistema de Três Ciclos parece não atender de forma eficiente as demandas existentes 

quanto a reações e eficiência dos executivos no cumprimento de suas funções. Isso 
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acontece devido ao fato desse sistema estar comprometido com uma metodologia limitada, 

com poucas alternativas de ação, no caso de novas dificuldades e cenários surgirem no 

decorrer das atividades operacionais das organizações. Outro ponto que contribui para uma 

eventual ineficiência desse sistema é que seus objetivos finais não estão de acordo com o 

que deveriam ser os objetivos finais da organização. Esses objetivos principais devem ser o 

horizonte de tempo para o plano operacional estratégico e financeiro, e as informações 

decorrentes desse processo, na forma de relatórios e documentos. 

3.2.2 O Horizonte do Planejamento 

A importãncia do horizonte de tempo está intimamente relacionada ao ciclo operacional do 

negócio da organização, pois o processo de planejamento estratégico e financeiro de uma 

organização deve considerar, em sua concepção, a duração desse ciclo. Apesar de parecer 

uma observação óbvia, por vezes essa condição é desrespeitada e as conseqüências 

normalmente não são favoráveis. Um exemplo clássico pode ser explicitado ao 

compararmos o negócio de comercialização de aviões com uma organização que 

comercializa bens de consumo não-duráveis. Uma empresa que fabrica e vende aviões tem 

um ciclo operacional longo, e a concepção de seu planejamento deve considerar esse 

horizonte de tempo. Já uma empresa de bens de consumo não-duráveis tem um ciclo 

operacional menor, mas que também deve ser considerado na concepção de seu 

planejamento. 

O ponto principal que envolve a consideração do horizonte de tempo está associado ao 

tempo de impacto que as decisões decorrentes de cada processo irão levar para surtir o 

efeito esperado. O gerenciamento de recursos pode refletir bem essa diferença. Ao supor 

que as duas empresas de nosso exemplo precisem de recursos externos para financiar seu 

ciclo operacional, qual das duas poderia representar um eventual risco maior em honrar 

seus compromissos, assumindo que ambas possuem uma estrutura financeira semelhante, 

em termos de fluxo de caixa? Pode-se dizer que instituições financeiras tenderiam a estar 

mais atentas com a empresa que comercializa aviões, devido ao seu longo ciclo 



operacional. Dessa forma, as condições de seu financiamento devem ser diferentes do 

financiamento que a empresa de bens de consumo não-duráveis irá obter. 
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É claro que a determinação do ciclo operacional de uma empresa, ou até mesmo de uma 

organização que possui vários negócios em suas operações, nem sempre é simples e direto. 

As indústrias farmacêuticas, por exemplo, que têm como característica principal o 

desenvolvimento de novos produtos, a todo o momento podem dificultar o estabelecimento 

de um ciclo operacional. Os critérios a serem utilizados devem considerar esse item, pois se 

sabe que um novo medicamento pode levar anos para ser completamente desenvolvido, 

desde sua concepção inicial, período de testes, aprovação governamental, até sua 

comercialização. 

Determinar o horizonte de tempo apropriado deve considerar, primeiramente, que cada 

área, departamento, ou mesmo empresa de uma organização tem seu próprio ciclo 

operacional, que, é claro, podem diferir entre si. Uma forma adequada de considerar uma 

decisão correta, nesse caso, é assumir o ciclo operacional de maior duração como o 

principal, e basear seu processo de planejamento de acordo com ele. Essa decisão engloba, 

de forma satisfatória, todos os ciclos organizacionais, e sabe-se que os ciclos de menor 

duração podem adaptar-se de forma mais fácil a um processo que envolva uma estratégia e 

urna estrutura financeira a qual considere um prazo operacional maior. 

O segundo item principal na determinação do horizonte de tempo mais adequado diz 

respeito aos diferentes projetos, com diferentes horizontes de tempo, que podem estar em 

andamento ao mesmo tempo. Diante desse cenário, qual a melhor alternativa ? Uma 

solução seria classificar os projetos em duas grandes categorias, os projetos únicos, que 

podem ser considerados como estratégicos para o negócio da organização e, assim, de 

realização imprescindível. Tais projetos são gerenciados de forma mais eficiente se 

considerados individualmente até que seus resultados sejam incorporados à operação da 

organização. 
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Existem também os projetos que são repetitivos, tendo uma característica operacional, cujo 

gerenciamento pertence a cada departamento ao qual ele faz parte. A determinação do 

horizonte de tempo aqui deve considerar o resultado da tomada de decisão desses projetos 

operacionais como seu fator principal. 

3.2.3 - Informações do Planejamento 

Com relação às informações decorrentes do processo de planejamento estratégico e 

financeiro da operação organizacional, devem ser considerados os relatórios que contêm os 

objetivos quantitativos, e também aqueles que possuem uma descrição dos planos de ação a 

serem considerados, ou seja, o planejamento estratégico e financeiro da forma que vem 

sendo descrita nesse trabalho. O item de relatórios será avaliado no capítulo 4, que 

descreverá o trabalho com as informações financeiras tanto corno um relato de resultados, 

corno uma forma de alimentar o processo de planejamento. 

A situação ideal para o processo de planejamento seria considerá-lo constituído de duas 

grandes fases: a primeira que definirá as estratégias que serão adotadas, e a fase de 

orçamento, que incluirá a fase de programas. Isso acarretará aspectos positivos, como por 

exemplo, a otimização de processos e a obtenção de melhores resultados. As possíveis 

melhorias incluem também a não utilização de um orçamento com base em informações 

puramente contábeis. Conforme será apresentado no item 4.1, a utilização de informações 

puramente contábeis não são indicadas corno a melhor base para um sistema orçamentário. 

Tanto a abordagem do Sistema de Três Ciclos, quanto essa última de dois ciclos 

consideram a etapa de controle como um processo distinto do planejamento, porém 

integrante do contexto de gerenciamento corporativo, como será avaliado no item 3.4. 

Nesse caso, a comunicação entre todos os departamentos empresariais, em especial aqueles 

envolvidos diretamente no processo, será otimizada, permitindo um melhor aproveitamento 

dos recursos disponíveis para a implementação do plano. 
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Outro ponto comum entre os dois processos é o estabelecimento de um plano abrangente de 

gerenciamento de resultado que tem como característica principal de seu planejamento 

financeiro a distinção entre o planejamento financeiro estratégico e o planejamento 

financeiro tático, como será avaliado no capítulo seguinte. 

O item principal da abordagem do processo de planejamento de duas etapas somente será 

efetivo, se houver a integração irremediável entre a etapa operacional, que envolve os 

programas e o orçamento, e a etapa estratégica. Caso contrário, será praticamente 

impossível a obtenção dos melhores resultados desse processo. 

3.3- As Etapas do Planejamento Financeiro- Planejamento Estratégico e 
Planejamento Tático 

Dentre os estudos realizados na bibliografia específica referente ao tema de planejamento 

financeiro, uma abordagem mostrou-se de acordo com o objetivo desse trabalho ao utilizar 

a ferramenta de planejamento estratégico e planejamento financeiro com o objetivo de 

maximizar a riqueza da empresa e do acionista. Trata-se da avaliação realizada por G. 

Bennett Stewart, III (1999), em seu trabalho "The Quest for V alue". 

Esse trabalho desenvolve um conjunto de preceitos em concordância com Stewart III, entre 

os quais a colocação do planejamento financeiro como ferramenta fundamental no 

gerenciamento empresarial contemporâneo. A seguir, o planejamento financeiro é analisado 

em duas categorias básicas: estático e dinâmico. 

O planejamento estático tem como característica principal fazer com que as finanças 

empresariais sirvam o negócio, ou seja, o planejamento financeiro deve ser adaptado para 

atender e gerenciar as necessidades e geração de fluxo de caixa dos negócios mais valiosos 

da organização; essa ação implica, normalmente, à manutenção de um nível adequado de 

reservas de liquidez, com o intuito de prevenir a necessidade de caixa disponível ou mesmo 

aproveitar eventuais oportunidades de investimentos. Uma distinção entre o planejamento 

estático e dinâmico é que o planejamento estático implica num gerenciamento da estrutura 



de capital, procurando otimizar a relação entre o débito e o patrimônio da empresa na 

disponibilização de recursos operacionais, sempre utilizando, na medida do possível, os 

benefícios fiscais das dívidas com as necessidades existentes. Já o planejamento dinâmico 

procura sempre minimizar a presença da dívida na composição da estrutura financeira 

organizacional. Seja qual for a categoria do planejamento financeiro, fica claro que a 

política de endividamento é parte fundamental do processo. 
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O planejamento financeiro dinâmico, segundo confirma o próprio nome, está diretamente 

relacionado às mudanças e reestruturações que ocorrem e podem ocorrer nas empresas, 

especialmente ao considerar as empresas de capital aberto. Entre seus principais destaques 

podem ser citados alguns itens fundamentais da recente teoria financeira, como por 

exemplo, os eventos de LBO - Leverage Buy Out - a atuação dos raiders nos eventos de 

movimentação da Bolsa (Holdemess e Sheehan, 1986), assim como alguns itens clássicos, 

dentre os quais a política de dividendos corporativos e seus impactos nos resultados 

financeiros e na estrutura empresarial (Modigliani e Miller, 1961, entre outros). Conforme 

atestado por análises empíricas de Stewart III ( 1999), as reestruturações financeiras podem 

levar, na maioria dos casos avaliados, a um aumento sustentado no valor de mercado da 

empresa, o que possibilita aumentar a geração de riqueza da companhia, bem como gerar 

melhor performance operacional da organização. Em sua obra, o autor apresenta os motivos 

e métodos de reestruturação que servem de base para suas afirmações, apresentando 

também, segundo afirma, justificativas econômicas para tal evento. 

Dentre os principais motivos que Stewart III, (1999) apresenta como responsáveis por 

desencadear o processo de reestruturação financeira, destacam-se: o fortalecimento dos 

incentivos, a obtenção de melhores resultados nos negócios, a otimização na valorização de 

ativos, o envolvimento do mercado nas decisões financeiras e de negócios, a criação de 

uma política fiscal favorável, e a apresentação do comprometimento gerencial com o 

processo. 
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O autor, então, coloca três principais formas de reestruturação decorrentes do planejamento 

financeiro dinâmico: a reestruturação vertical, a horizontal e a corporativa. 

I ) A reestruturação vertical tem como característica de destaque a configuração de ativos 

da empresa, em função de uma determinada linha de negócio, utilizando formas altemati v as 

de gerenciamento, como a subcontratação e o lease-back. 

2) Já a reestruturação horizontal pode gerar aumento no valor de uma unidade de negócio, 

de três formas: promovendo o crescimento através de aquisições corporativas oujoint

ventures; separando uma unidade de negócio da empresa, devido a urna estratégia adotada, 

através da venda ou de um spin-off; ou adotando urna política de endividamento interno da 

corporação. 

3 ) A reestruturação corporativa, por sua vez, afeta diretamente a propriedade da companhia 

principal da organização através de novas formas de endividamento, ou de nova 
J 

composição do patrimônio, recornpra de ações, fusões estratégicas. 

A conclusão principal do autor, porém, é que nenhuma das formas de reestruturação 

garante o aumento dos preços da ação da empresa; a principal característica dessas formas 

de reestruturação é a criação de possibilidades de concretização da alternativa escolhida 

com o intuito de melhora do processo de gestão. Comum a todos esses elementos de 

reestruturação, pode ser considerada a importância dada pelo autor ao endividamento, para 

o qual ele apresenta justificativas de utilização de forma constante, corno por exemplo, ao 

citar que o endividamento gera economia em impostos a pagar, minimizao risco em 

projetos com retornos inexistentes ou duvidosos, destaca o incentivo para o sucesso, exerce 

uma influência positiva sobre as vendas, e cria uma compulsão para que as operações da 

empresa sempre realizem uma performance otimizada. 

No contexto estabelecido para o processo de planejamento estratégico, ficou definido que 

não existe urna regra fixa e formal sobre qual a duração do plano, sabendo que a mesma 

está associada ao negócio da organização como um todo. Sabe-se também que o 
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gerenciamento de recursos é um ponto fundamental, diretamente associado ao 

planejamento financeiro, e este pode ser definido também como uma forma de quantificar 

os resultados financeiros estimados no processo de planejamento estratégico para 

determinados períodos de tempo, através dos objetivos gerenciais, estratégias, planos de 

ação e políticas organizacionais. Dessa forma, ao assumir que o planejamento financeiro 

ocorre simultaneamente ao planejamento estratégico, formando um contexto decisório 

sobre o gerenciamento organizacional, e sabendo quais são os objetivos e metas 

organizacionais, definidas pelos altos executivos da empresa, bem como os projetos 

associados a eles, cabe ao executivo financeiro participar a toda a média gerência, a 

estratégia que será adotada, para que se desenvolvam o planejamento financeiro estratégico 

e tático, visando atingir esses objetivos. 

A principal característica do planejamento financeiro estratégico é que seu período de 

duração normalmente cobre cinco anos, assumindo uma característica de longo prazo. Já o 

planejamento financeiro tático assume uma característica de curto prazo, com uma duração 

média de doze meses. Os dois planos podem e devem ser desenvolvidos simultaneamente, 

de forma que eles estejam integrados. Certos formatos e procedimentos devem ser 

fornecidos pela área do departamento financeiro responsável pelo planejamento, com o 

intuito de conseguir uma formatação uniforme do processo. Além disso, a abordagem mais 

indicada é que a alta gerência não seja responsável individualmente por esse planejamento, 

e sim os departamentos, numa abordagem " de baixo para cima ". Isso incentiva o aspecto 

participativo do processo, minimizando a possibilidade de que a falta de participação seja 

responsável pela geração de resultados que podem despertar sentimentos de insatisfação 

nos funcionários. 

Em termos estruturais, os dois planejamentos são semelhantes. O início de sua montagem 

está relacionado com o orçamento e projeções de vendas, que são responsáveis pela 

composição dos valores de receita, item principal do qual advêm os recursos decorrentes da 

operação da empresa. Esse orçamento deve ser responsabilidade dos centros de lucro da 



61 

organização, e devem refletir as estratégias de vendas elaboradas na estratégia empresarial 

para cada produto pertencente às unidades de negócio corporativas. 

Mas o processo produtivo está ligado não só à geração de receita, mas também aos custos 

associados a esse processo operacional; os custos, normalmente, são variáveis e, 

obviamente, dependem diretamente do processo produtivo. Cabe aos centros de custo do 

processo produ ti v o realizarem seu orçamento de custo, inclusive o custeio por produto, 

permitindo à gerência operacional definir as margens de contribuição por produto. Esse 

orçamento inclui a valorização do inventário de matéria prima para o processo produtivo, o 

orçamento dos produtos em processo, e também o orçamento do inventário de produtos 

acabados. Os objetivos principais da política de inventário são: otimizar os valores dos 

inventários e, através do gerenciamento de controle, manter os níveis desses valores 

otirnizados. Nesse contexto, o orçamento do processo de compra a ser efetuado pela 

organização, principalmente das compras referentes ao processo produtivo de forma direta, 

também tem um papel de destaque no planejamento financeiro, devido ao seu impacto nos 

custos dos produtos vendidos. 

Além da necessidade de trabalho com os valores de inventário, esse processo de orçamento 

de custos inclui os valores de mão-de-obra direta do processo produtivo, bem como os 

custos fixos associados a esse processo. Os valores e detalhes desse orçamento são 

considerados de forma mais eficaz quando os funcionários envolvidos diretamente com o 

processo, normalmente chefiados pelos responsáveis dos centros de custo das empresas, 

participam de uma forma mais ativa. Outro ponto principal a ser considerado nesse 

orçamento é o horizonte de tempo, diferenciando o período tático de curto prazo, que será 

mais detalhado, e o período estratégico, de longo prazo, que terá um aspecto mais global 

dos valores envolvidos. 

O próximo tópico pertencente ao processo de planejamento financeiro diz respeito ao custo 

fixo do processo produtivo. Esses custos de produção, que não são passíveis de 

identificação e de associação clara a um produto, ou linha de produto da companhia, 



normalmente são compostos pelos gastos com materiais e mão-de-obra indiretos, e por 

outros dispêndios indiretos do processo produtivo. Os critérios que serão utilizados para 

classificar esses gastos nessa categoria devem ser cuidadosos, dada a dificuldade em se 

identificar uma consistência nas definições dos mesmos. Novamente, aqui se destaca o 

papel fundamental do controle e do gerenciamento de controle no processo de gestão 

empresarial, que será analisado no item 3.4, a seguir. 
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Tanto no planejamento tático, quanto no planejamento estratégico, deve ser considerada a 

diferenciação do conceito de custo e despesa. Em linhas gerais, um custo pode representar 

um valor que foi empregado na aquisição de algo para a organização, normalmente, um 

bem. Esse custo tomar-se-á uma despesa, à medida que for sendo consumido. O melhor 

exemplo disso está na aquisição de um ativo fixo por parte da empresa que, ao longo do 

tempo, sofre o efeito da despesa de depreciação do bem. A despesa, dessa forma, pode ser 

classificada como o consumo que ocorre num ativo da companhia, ou como um valor gasto 

imediatamente no processo produtivo, ocasionando um efeito imediato no resultado da 

empresa. 

As despesas administrativas são o exemplo mais claro de impacto imediato o resultado da 

organização; elas não se enquadram nas despesas relacionadas ao processo produtivo. Sua 

característica principal é que seus valores mantêm-se fixos, independentemente do nível do 

processo produtivo; acrescente-se também que essas despesas são consideradas centro de 

gastos, com valores não responsáveis por nenhuma geração de receitas para a organização, 

não estando associadas ao processo produtivo. Apesar de terem valores significativos a 

serem considerados no processo de orçamento e planejamento financeiro, essas despesas 

normalmente não são avaliadas de forma adequada e imparcial, porque estão relacionadas 

às altas gerências organizacionais, as quais tendem a ignorar o impacto desses gastos nos 

resultados empresariais, já que os valores referentes a seus gastos são considerados nessas 

despesas. 
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Uma característica da atual situação econômica e de negócio do mercado internacional, 

refletida de forma clara nas despesas administrativas, está relacionada à dificuldade em se 

realizar um processo de planejamento e orçamento precisos dessas despesas, devido às 

peculiaridades de cada local onde a empresa tenha operação estabelecida. Cabe aos centros 

de gasto das despesas administrativas realizar o processo de orçamento e, posteriormente, 

de controle dessas despesas, procurando maximizar o resultado operacional. As funções 

referentes à área financeira, contábil, fiscal e administrativa também são normalmente 

classificadas nesses centros de gastos. Em linhas gerais, é razoável assumir que as 

despesas com pessoas são as maiores nesses centros, pois existem muitos valores que 

compõem essa despesa, além do próprio salário do funcionário, todos os impostos e 

benefícios trabalhistas associados. Essa característica pode permitir um melhor controle 

desses valores, quando existirem programas e planos de ação bem definidos. Sendo assim, 

o planejamento estratégico desempenha um papel fundamental na relação com o 

planejamento financeiro, pois um plano de ação bem definido, e uma estratégia de ação 

implementada de maneira eficiente e eficaz podem resultar num gerenciamento eficiente 

dessa despesa. 

3.3.1 - Fluxo de Caixa e Orçamento de Capital 

Outro ponto de destaque das atividades de planejamento financeiro é concernente ao 

gerenciamento e controle de fluxo de caixa3 Esse ponto diz respeito aos recursos da 

empresa, disponibilizando os valores que serão responsáveis para que a empresa 

desenvolva suas operações diárias e eventuais investimentos. No caso de operações diárias, 

a organização necessita gerenciar seu fluxo de caixa, com o intuito de procurar minimizar a 

possibilidade de faltarem recursos empresariais. No caso de investimentos em capital, o 

orçamento e planejamento destes, permite que os executivos tenham quantificadas as 

necessidades de recursos, as quais serão determinadas no orçamento de fluxo de caixa. As 

3 O fluxo de caixa tornou-se um item fundamental nas finanças corporativas atuais; entre outros, Brealey e 
Myers (2000) fazem referência a esse tema nas Partes 7 e 9 de seu livro. 
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adições de capitais podem ocorrer para satisfazer necessidades de demanda de clientes, ou 

para assegurar o crescimento operacional. 

Tanto para o planejamento estratégico de longo prazo, quanto para o planejamento tático de 

curto prazo, o processo de orçamento de capital4 é importante, a fim de que se evite a 

criação de uma capacidade operacional ociosa, e também que se assegure que os 

investimentos realizados atendam os níveis de retomo adequados dos valores investidos. 

Dessa forma, o processo decisório para investimentos terá suporte para que as ações 

tomadas estejam de acordo com as diretrizes estabelecidas no planejamento financeiro, e 

nas taxas de retorno dos investimentos. Devido ao fato de que o impacto desses 

investimentos tem como principal característica o longo período de maturação, as decisões 

devem ser analisadas de forma detalhada e muito cuidadosa. Uma função do planejamento 

de fluxo de caixa tático de curto prazo é permitir a geração de recursos para o planejamento 

de fluxo de caixa estratégico de longo prazo, com o intuito de realizar os investimentos em 

capital. Entre os métodos de avaliação do investimento em capital encontra-se o fluxo de 

caixa descontado, através do valor presente ou da taxa interna de retomo, ou métodos mais 

simples como o paybace. 

Ao gerenciar o fluxo de caixa da organização, um dos principais itens a ser considerado, 

num primeiro momento, é a programação dos recebimentos e dos pagamentos de valores. 

As diretrizes do orçamento de fluxo de caixa têm como objetivos gerais determinar a 

posição provável do caixa da empresa ao final de cada período, em decorrência das 

operações da empresa; procurar antecipar eventuais excessos ou falta de caixa em 

determinados períodos do ciclo operacional; estabelecer uma eventual necessidade de 

financiamentos ou viabilidade de valores para investimentos; e coordenar o fluxo de caixa 

com o capital de trabalho, com a receita de venda, com as despesas, com eventuais 

investimentos e com os passivos da empresa. 

4 Grinblatt e Titman (1998) analisam de forma detalhada o processo de orçamento de capital, na Parte 4-
Estrutura de Capital - de seu livro. 
5 O conceito de payback é apresentado de forma abrangente, entre outros, em Brealey e Myers (2000), 
cap.5.2. 
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Outra questão importante no orçamento de fluxo de caixa é, sem dúvida, o horizonte de 

tempo do planejamento. Ao contrário de outros itens de orçamento, o fluxo de caixa tem 

características distintas entre o planejamento financeiro estratégico e o planejamento 

financeiro tático. Com relação ao planejamento financeiro estratégico de longo prazo, os 

principais itens que devem ser considerados são os investimentos em gastos com capital, e 

também o planejamento de resultado. Quanto ao planejamento financeiro tático de curto 

prazo, o principal item é o planejamento de resultado. 

3.4 - Controle e Gerenciamento de Controle 

Já foi mencionada no decorrer deste trabalho, a obra de Ackoff (1970), a qual será referida 

a seguir, para introduzir o aspecto analítico da função de controle no processo de 

gerenciamento organizacional. Normalmente, a função de controle e o gerenciamento de 

controle não são parte integrante do processo de planejamento estratégico e financeiro, mas, 

conforme mencionado, têm papel fundamental para o sucesso na otimização de seus 

resultados, decorrentes da estratégia escolhida e implementada. A função de controle 

implica a avaliação das decisões tomadas, referentes às estratégias adotadas e ao plano de 

ação escolhidos. Em linhas gerais, o autor menciona que os sistemas de controle existentes 

devem estar vinculados aos sistemas de tomada de decisão que, por sua vez, devem estar 

associados ao sistema integrado da organização, sendo este a expressão da estratégia 

organizacional aplicada. 

Diante de um conjunto de padrões preestabelecidos, a performance efetiva da empresa é 

comparada com esses padrões de uma forma contínua ou intermitente e, de acordo com os 

resultados decorrentes dessa comparação, eventuais ações corretivas podem ser tomadas, se 

for o caso. Assim, uma primeira necessidade da atividade de gerenciamento de controle, e 

da função de controle em si é a existência desse conjunto de padrões definidos como base 

de comparação; nesse momento, pode ser feita a primeira relação entre o controle e o 

planejamento estratégico e financeiro. É preciso que o planejamento estabeleça os padrões, 

principalmente financeiros, para o gerenciamento organizacional desempenhar a estratégia 
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estabelecida, através da política e dos planos de ações definidos, com o intuito de alcançar 

os resultados mais próximos dos padrões que, por sua vez, serão utilizados no futuro por 

aqueles responsáveis pela função de controle, como forma de avaliação de desempenho. 

Tanto no planejamento estratégico, como no planejamento financeiro de receitas, custos e 

despesas, podem ser identificadas formas distintas para a realização do controle. Segundo 

Newman (1975), existem três formas básicas de se realizar a função de controle: a pró

ativa, a forma "sim ou não" e a forma reparadora, que serão explicadas a seguir: 

I ) O controle desempenhado de forma pró-ativa diz respeito à função que procura ajustar o 

processo operacional, durante seu desenvolvimento, de acordo com os retornos obtidos 

como feedback do processo de avaliação. Nesse caso, os responsáveis pelo 

desenvolvimento e aplicação da estratégia definida, podem, de acordo com os resultados 

intermediários alcançados e comparados com as projeções efetuadas, tomar decisões para 

que os resultados orçados desejados sejam obtidos. Este pode ser considerado o mais 

dinâmico dos três processos aqui avaliados. 

2 ) A forma de controle do tipo "sim ou não" é mais limitada em seu uso, normalmente 

associado a uma linha de produção tradicional, que opera de forma a destacar mais a função 

operacional, que a função de planejamento e gerenciamento em si. 

3 ) A forma reparadora, ao contrário da pró-ativa, acontece somente quando a ação já foi 

desempenhada totalmente, após a comparação dos resultados obtidos com os padrões 

estabelecidos. Sua utilização também mostra-se pouco eficaz devido à demora na ação a ser 

tomada para otimizar o processo, pois elas não surtirão efeito num primeiro momento, mas 

somente num eventual momento seguinte, como adaptação ao próximo processo a ser 

desenvolvido. Diante desse cenário, fica claro que o controle pró-ativo é o mais indicado 

para ser adotado no processo de gerenciamento organizacional como um todo, sendo o mais 

adequado, principalmente por seu aspecto de tomada de decisão e ação no decorrer do 

desenvolvimento do planejamento elaborado. 
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Outro autor também mencionado nesse trabalho foi Emery (1969), que coloca, com relação 

ao papel do controle e do gerenciamento de controle, que essa função deve ser a última 

etapa do processo de planejamento estratégico e financeiro, sendo, portanto, parte 

integrante dele. Assim como as avaliações anteriores, o autor destaca que o feedback de 

informações é fundamental para que o controle seja realizado da melhor forma possível, 

quando ocorrer a comparação entre a performance atual obtida, e os objetivos 

estabelecidos. As análises resultantes do processo de gerenciamento de controle podem 

gerar resultados positivos, associados a três funções básicas. A primeira diz o seguinte: 

quanto mais eficiente e eficaz for a função de controle, melhor serão os processos de 

planejamento, pois as previsões podem ser mais realistas e, deste modo, estarem sempre 

mais próximas de sua realização. 

O segundo resultado importante é que os sistemas de controle, especialmente os pró-ativos, 

permitem uma prevenção para que não ocorram desvios excessivos do planejamento 

estratégico e financeiro estabelecido, o que poderia levar a um prejuízo da função de 

coordenação gerencial na aplicação das definições existentes. Quando houver desvios 

excessivos, gerando uma perda da coordenação gerencial, existirá também um acréscimo 

nos custos organizacionais, associados aos dois fatores, tanto para que a coordenação 

gerencial seja retomada, quanto para que os desvios excessivos sejam corrigidos. Sendo 

assim, quanto maior as limitações impostas pela função de controle, mais rapidamente os 

desvios serão detectados e corrigidos, evitando a perda da coordenação gerencial e os 

custos mencionados. Cabe aos responsáveis pela função de controle estabelecer métodos de 

gerenciamento criteriosos e com classificações consistentes dos desvios identificados pelo 

controle; a flexibilidade nessa função também é um item importante, para que a agilidade 

operacional não seja restrita. 

A terceira e final função do controle, apresentada por Emery, também já foi mencionada 

anteriormente nessa análise, e diz respeito à importância do feedback resultante das 

comparações efetuadas pelos responsáveis pelo controle. 
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O autor Robert N. Anthony (1988), em seu trabalho "The Management Contrai Function", 

também analisa, de forma criteriosa, a função do gerenciamento de controle, fornecendo 

uma perspectiva que compara a importância do planejamento e do controle, descrevendo a 

relação entre os dois nas atividades de planejamento estratégico e financeiro, 

gerenciamento de controle e do controle de atividades. 

Na atividade de gerenciamento de controle, a importância entre a dedicação de tempo ao 

planejamento e ao controle pode ser considerada igual, ou seja, existe uma influência 

semelhante do planejamento e do controle nessa atividade. É responsabilidade dos 

executivos que irão executar as estratégias definidas, influenciar os membros da 

organização para que elas sejam implementadas de acordo. Existe uma cobrança de 

eficiência e eficácia nessa implementação, ou seja, cabe aos responsáveis pelo processo de 

execução do planejamento gerar o maior retomo possível, sendo esse retorno o mais 

próximo possível dos padrões pré-definidos, otimizando, assim, os resultados alcançados. 

As decisões relacionadas ao gerenciamento de controle estão sempre subordinadas aos 

limites estabelecidos no planejamento estratégico e financeiro; caso contrário, os centros de 

responsabilidade não possuirão as devidas diretrizes para executarem sua tarefa. Um 

exemplo disso, pode ser identificar as melhores formas de gerenciar financeiramente o 

processo operacional, aproveitando as melhores oportunidades de investimento e avaliando 

eventuais necessidades de caixa. Cabe a esse gerenciamento estabelecer as circunstâncias 

em que determinados investimentos devem ser realizados. Se o processo de planejamento 

financeiro não estabelecer as melhores formas para a empresa proceder no financiamento 

de suas operações, o gerenciamento de controle não terá as diretrizes para realizar as 

comparações, e saber se a empresa realizou, ou não, um bom processo com base na 

estratégia de financiamento definida. 

O gerenciamento de controle é um processo sistemático, composto de diversas etapas 

sucessivas, numa seqüência específica determinada. Essas etapas são: a programação, a 

preparação do orçamento, a execução e a avaliação; cada qual foi, em algum momento, 
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analisado ao longo desse trabalho. Na empresa, normalmente, esse processo envolve dois 

grandes grupos, o gerenciamento de controle de atividades operacionais, e o gerenciamento 

de controle de projetos. O sistema de gerenciamento de controle deve facilitar a 

coordenação de atividades que trabalham com as informações sobre o ambiente em que a 

organização se encontra, informações sobre o que se espera dos gerentes, e informações 

sobre o que efetivamente ocorreu. 

A principal função do controle de atividades é assegurar que atividades específicas sejam 

realizadas de forma eficiente e efetiva, envolvendo o controle de tarefas individuais, e 

fazendo com que as regras sejam seguidas. Um de seus principais expoentes em grandes 

grupos organizacionais é a auditoria interna. A maioria dos controles de atividades têm 

decisões com embasamento científico, como, por exemplo, a relação de causa e efeito, 

tendo, de maneira geral, um processo decisório repetitivo. Já a natureza dos sistemas e 

informações dessa função existe com o objetivo de permitir o cumprimento das regras 

existentes, com destaque para as atividades operacionais. A evolução do desempenho dessa 

atividade é imediata, assim como seu efeito. 

Newman (1975) apresenta uma forma de desenvolvimento de controle composta de seis 

etapas básicas. A primeira delas menciona que, se o controle deve funcionar efetivamente, 

os resultados desejados devem ser apresentados sob a forma de critérios mensuráveis e 

associados a indivíduos, atividades ou responsáveis específicos, o que leva à segunda etapa, 

a previsão dos resultados mais cedo no processo, através da metodologia pró-ativa de 

controle, realizando o controle, e tomando medidas corretivas se necessário. Esse controle 

pode ser realizado através da mensuração dos inputs de resultado das etapas primárias do 

processo em andamento, do monitoramento de variáveis, e da identificação de eventuais 

desvios dos resultados esperados. 

A terceira etapa diz respeito especificamente às características das informações de 

feedback, dentre as quais, a utilização imediata, a confiança nas informações, sua extensão 

e as oportunidades de evitar eventuais despesas que possam ocorrer. A quarta etapa refere-
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se à identificação de padrões de comparação dos resultados esperados, para serem 

utilizados na função de controle. A quinta etapa menciona que o fluxo de informações 

utilizadas deve ser realizado com critérios eficientes, caso contrário, as definições errôneas 

podem acarretar processos de controle ineficazes, inclusive não permitindo que as ações 

corretivas apropriadas sejam adotadas (sexta etapa). 

Ackoff (1970) também menciona em seu trabalho o desenvolvimento da atividade de 

controle através de quatro etapas, que se assemelham, em conteúdo, às definições de 

Newman. A primeira etapa é o estabelecimento de previsões como resultados de decisões 

tomadas na forma de medidas de performance. A segunda etapa diz respeito à coleta de 

informações pertencentes à performance atual existente. A terceira etapa é a comparação 

entre a previsão de performance e os resultados da performance atual. A quarta e última 

etapa acontece quando uma decisão tomada mostra-se ineficiente, tomando-se necessária a 

adoção de medidas corretivas, na forma da atividade de controle pró-ativo. 

Para que o sistema de gerenciamento de controle tenha sua utilização maximizada, as duas 

partes envolvidas no processo, a parte que controla e a parte que é controlada, têm que estar 

de acordo com o contexto existente e cooperar para que ele aconteça, caso contrário, é 

muito difícil a existência da atividade de controle. Na ocorrência da reciprocidade descrita, 

pode-se admitir que as duas partes estarão obtendo o que elas desejam, fazendo com que a 

atividade de controle adquira uma característica de reforço mútuo de colaboração. 

3.5 - Benefícios e Limitações do Processo de Planejamento 

O processo de planejamento estratégico e financeiro está sendo demonstrado nesse trabalho 

como uma ferramenta importante no gerenciamento corporativo. Sua utilização, na atual 

conjuntura econômica e de negócios, mostra-se importante para o objetivo principal de se 

obter os melhores resultados organizacionais e, em última instância, criar condições para 

que, no caso das empresas de capital aberto, os acionistas consigam aumentar sua riqueza 

agregada, baseada na propriedade das ações da companhia. 
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Nesse contexto podem ser citados alguns benefícios do processo: 

I ) Suposições uniformes são assumidas; ao criar-se um processo formalizado de 

planejamento, eventuais falhas nos conceitos e métodos de tomada de decisão dos negócios 

podem ser descobertas e acertadas. Esses casos podem ocorrer na comparação entre 

orçamentos com estratégias iguais, porém, com resultados financeiros diferentes, situação 

em que o cenário mais otimista tende a ser o preferido; ou também no caso da avaliação de 

projetos a serem adotados no gerenciamento operacional, de acordo com os parâmetros 

financeiros definidos. 

2 ) Objetividade; um dos principais objetivos do processo de planejamento é o fato de que 

ele obriga seus executores a pensar no futuro, indicando claramente que os resultados de 

decisões tomadas no presente terão implicações futuras. Outro ponto importante é que os 

modelos de planejamento e as suposições assumidas fazem com que o processo seja claro e 

direto, evitando decisões que sejam resultado de interesses políticos ou decorrentes de 

situações emotivas, sem fundamento lógico. 

3 ) Desenvolvimento de funcionários; o planejamento envolve muitas pessoas na 

organização, que podem participar direta ou indiretamente do processo. A importância dada 

aos funcionários envolvidos, principalmente aqueles que procuram se envolver de forma 

pró-ativa, deve resultar em um retomo motivacional positivo, além de seu próprio 

desenvolvimento profissional. Dessa forma, é razoável supor que existe uma sinergia 

positiva entre o funcionário que participa ativamente do processo e seu desenvolvimento, e 

a forma como sua contribuição impacta o processo. 

4 ) Definições mais precisas sobre empréstimos e financiamentos; o planejamento 

financeiro deve demonstrar os orçamentos do processo, inclusive as necessidades de caixa, 

conforme mencionado no item 3.3, e, se for o caso, indicar como os financiamentos 

requeridos serão utilizados e como será seu retorno para a organização. 
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5 ) Forma prática e objetiva de avaliação de performance; a partir do momento em que são 

definidos os padrões de resultados esperados para a organização no orçamento de seu ciclo 

operacional, os executivos podem saber, mesmo no decorrer do processo, se a organização 

estará maximizando a geração de seus resultados, através da comparação dos números 

atuais com os números orçados. Conforme mencionado no item 3.4, sobre controle, essa 

comparação comfeedback deve ser dinâmica e ocorrer durante o processo, permitindo que, 

se necessário, sua execução seja ajustada para obter os retornos maximizados esperados. 

6 ) Desenvolvimento de um mecanismo de defesa contra imprevistos; o processo de 

planejamento, em si, procura minimizar a ocorrência de eventos inesperados, porém, na 

ocorrência desses, ou numa eventual mudança não planejada de cenários, a organização tem 

sempre alternativas de ação para que seu gerenciamento e processo sejam preservados. As 

contingências são sempre consideradas como parte integrante do processo gerencial. 

7 ) Políticas organizacionais; o processo de planejamento permite que as políticas 

organizacionais sejam apresentadas formalmente, ao invés de serem assumidas de forma 

implícita. 

8 ) Comunicação; o processo de planejamento financeiro também permite que a 

comunicação da empresa com seus stakeholders seja clara, aumentando a confiança destes 

no desempenho organizacional e, conseqüentemente, no seu investimento. 

9 ) Controle de gastos; na etapa de controle, o processo permite que os funcionários tenham 

consciência sobre como os gastos da organização afetam seus resultados. 

I O ) Racionalização no uso de recursos, próprios e de terceiros, com base em avaliações, 

.metas e objetivos com critérios tangíveis. 

Após essa descrição das vantagens e benefícios que o processo de planejamento estratégico 

e financeiro possui e pode trazer, existem algumas ressalvas com relação a esse processo 

que devem ser conhecidas pelos responsáveis por sua concepção e implantação. 
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A primeira ressalva é que, não importa a forma ou metodologia utilizada na elaboração do 

plano, ele será sempre baseado em estimativas, pelo simples fato de ser concebido antes da 

efetiva ocorrência do evento. Desde o estabelecimento de seu cenário, até os objetivos a 

serem alcançados e as estratégias a serem adotadas, todo processo é realizado com base em 

projeções e previsões; por isso, ressalta-se a importância do processo de gerenciamento de 

controle e avaliação, com o intuito de realizar eventuais ajustes, caso o plano não esteja 

gerando os retornos de acordo com o que foi estabelecido. O plano deveria funcionar como 

um limitador da atividade gerencial, sendo um complemento da mesma, visando atingir os 

objetivos estabelecidos da melhor forma possível. O plano, em si, não é a solução para os 

problemas do processo gerencial da organização; ele é o início de uma atividade que 

envolve também uma implementação eficiente e eficaz, sendo essa uma função dos 

gerentes encarregados de executar o plano. 

Aos gerentes e homens de empresa que terão atividades diretamente relacionadas com a 

implementação do plano cabe, conforme mencionado no item 2.2, adotar uma postura pró

ativa e positiva, evitando que conceitos preestabelecidos prejudiquem a execução 

orçamentária. Exemplos de pensamentos e atitudes como "o mercado e a situação 

econômica não permitem que orçamentos e projeções acuradas sejam realizadas", devem 

ser desconsideradas, visto que uma das características principais do processo de 

planejamento estratégico e financeiro deve ser a flexibilidade e a capacidade de adaptação 

às situações complexas. 

O aspecto comportamental também pode resultar em questões problemáticas no contexto 

do processo de planejamento; caso a estrutura de retomo motivacional do processo não seja 

adequada, os funcionários terão maiores dificuldades em perceber como os benefícios do 

processo resultarão em pontos positivos para eles. As limitações dos funcionários 

participantes do processo também podem gerar problemas nos resultados a serem obtidos. 

Também foi mencionada no item 2.2 a importância do papel da gerência, principalmente a 

gerência média operacional, no processo, na execução de atividades de coordenação de 



pessoas, na execução de tarefas, e no direcionamento de atividades provedoras de 

motivação. 
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Um aspecto relevante sobre a remuneração e o processo de planejamento estratégico e 

orçamentos foi abordado por Iensen (2002). Em seu texto o autor menciona que, se o 

sistema de remuneração, principalmente o sistema de bônus e prêmios, estiver vinculado 

diretamente a objetivos que a empresa deva alcançar, e se estes objetivos não tiverem uma 

definição adequada sobre como refletir os reais benefícios que o processo de planejamento 

pode conseguir, e não simplesmente alcançar metas de premiação, a empresa pode 

alimentar um comportamento não-ético e nocivo ao ambiente corporativo. Isso porque, 

conforme mencionado anteriormente, quando funcionários que participam do 

gerenciamento do processo operacional sabem que serão recompensados, caso metas de 

orçamento decorrentes do processo de planejamento estratégico e financeiro sejam 

atingidas, essas metas tendem a ser estimadas num nível inferior às reais possibilidades da 

empresa. Num segundo momento, depois de definidas e comunicadas as metas, esse 

gerentes podem fazer de tudo para que elas sejam atingidas, mesmo que isso envolva 

perdas e eventuais prejuízos para a empresa. 

Um processo de planejamento estratégico e financeiro, segundo Iensen (2002), é longo e 

consome muito tempo; e caso exista essa associação direta entre os bônus dos funcionários 

e as metas a serem atingidas, o processo destacará os pontos negativos que podem decorrer, 

no caso dessa associação existir. Os gerentes, quando realizam a implementação do 

orçamento, serão incentivados a ter um comportamento cujo objetivo final é a sua 

recompensa individual, mesmo que tenham que mentir, depreciar seus objetivos no plano, 

para depois valorizar os resultados alcançados. Decisões referentes ao negócio da empresa 

passam a ser apenas os meios no jogo que visa atingir o fim (o bônus); colegas de empresa 

passam a ser competidores, criando desconfiança e, por fim, aquilo que deveria ser um 

programa de incentivos ao bom desempenho, torna-se uma ferramenta que incentiva as 

pessoas a agirem de forma contrária aos verdadeiros interesses da companhia. 
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Iensen (2002) aponta como possível solução para esse problema, a desvinculação da 

relação direta entre orçamento e bonificação; isso pode ser feito através de um programa de 

bônus linear, no qual os funcionários serão recompensados pelo bom desempenho, de 

forma independente do orçamento definido no planejamento, ou seja, as pessoas serão 

recompensadas pelo seu rendimento real, e não por aquilo que elas fazem em relação ao 

que dizem fazer. Esse programa, porém, apesar de minimizar a possibilidade de ocorrência 

de trapaças, poderá ainda estar sujeito a funcionários desonestos que visam somente seus 

prêmios; sendo assim, cabe ao gerenciador do processo de planejamento estar atento a essas 

possíveis ocorrências. 

Dessa forma, o objetivo final desse programa é fazer com que os funcionários, 

principalmente os gerentes operacionais, responsáveis pela implementação do orçamento 

definido, não percam tempo pensando em formas de fazer com que o orçamento funcione a 

seu favor, ao invés de funcionar para a companhia, e exerçam suas funções reais, quais 

sejam, melhorar a produtividade operacional e agregar valor ao negócio da empresa. Assim, 

o processo de planejamento estratégico e financeiro também será utilizado de forma 

correta, fornecendo bases confiáveis para tomada de decisão de negóc.ios, e permitindo a 

coordenação das áreas corporativas em torno do processo implementado. 

Com relação aos aspectos sistemáticos do processo, alguns pontos podem ser apontados 

como potenciais problemas, como por exemplo, a falta de dados históricos, o que gera um 

banco de dados ineficiente; a falta de um sistema definido e estruturado de custos; o 

excesso de burocracia, e técnicas rudimentares de previsão. O item 4.1 irá explorar também 

os efeitos prejudiciais que um sistema contábil ineficaz pode acarretar e, além disso, 

diferenciar o sistema contábil tradicional e o sistema financeiro gerencial, mais apropriado 

para ser utilizado no processo de orçamento. Os modelos de planejamento financeiro 

corporativo, aliás, também devem ser escolhidos com cautela; é muito comum que 

empresas desenvolvam seus modelos personalizados, pois, quem melhor que ela própria 

para determinar quais aspectos gerenciais seu plano e modelo de planejamento financeiro 

devem abordar? 
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Uma implementação apressada, em decorrência de uma expectativa de resultados 

prematura também é uma questão que pode gerar problemas no processo de planejamento. 

Nesse caso, destaca-se novamente o papel da alta gerência para tomar as decisões de 

âmbito global (as decisões estratégicas), responsáveis pela condução organizada do 

processo. 



4- OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS E OS 
CONCEITOS DE V ALORIZACÃO DE EMPRESAS 

4.1 - A Contabilidade Financeira e a Contabilidade Gerencial 

O surgimento da contabilidade data da época dos povos mais primitivos, e suas funções 

principais eram controlar, medir e preservar o patrimônio dos proprietários de bens, 

incluindo, eventualmente, o controle da troca desses bens, com o objetivo de aumentar o 

nível de satisfação desses proprietários com sua riqueza. 
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Desde o início de seu desenvolvimento, a contabilidade evoluiu de forma lenta, porém, 

associada diretamente ao desenvolvimento econômico. Na Idade Moderna, por volta do 

século XV, conquistou um grande impulso conceitual, passando a ser classificada como 

ciência. Esse impulso teve como percursor principal um frade franciscano, Frei Luca 

Pacioli que, em 1494, escreveu sobre como os seres humanos poderiam tomar decisões com 

antecedência, baseando-se nos números. Outro ponto principal da obra de Pacioli foi a 

consolidação do método de partidas dobradas de débitos e créditos na contabilidade, 

expressando a relação de causa e efeito, e o impacto das transações patrimoniais6
. Dessa 

forma, apesar da contabilidade ser considerada urna ciência social devido à influência da 

ação humana, ela utiliza como sua ferramenta principal, em sua expressão, os métodos 

quantitativos. 

Desde o século XV até o final do século XIX, a Europa foi o principal foco do 

desenvolvimento da teoria da ciência contábil, devido principalmente às atividades 

econômicas daquele continente serem, até aquele momento, as maiores e mais ricas do 

planeta. O início do século XX, porém, marcou o início do rápido desenvolvimento da 

Escola Contábil Norte-Americana. Conforme mencionado, a contabilidade normalmente 

está associada ao desenvolvimento econômico e, como o final do século XIX e o início do 

6 Uma análise descritiva sobre a história de Pacioli e a teoria que ele desenvolveu foi realizada por Bernstein, 
1996, cap. 3. 
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século XX nos Estados Unidos foram momentos de um grande desenvolvimento 

econômico, com o surgimento das grandes corporações e o rápido desenvolvimento do 

mercado de capitais, o conseqüente crescimento econômico resultante dessa combinação 

fez com que as estruturas operacionais dessas empresas se tomassem um bom campo para o 

desenvolvimento das teorias e práticas das ciências contábeis. Além disso, a expansão das 

corporações americanas pelo mundo ao longo dos anos, com suas operações se 

estabelecendo em diversas regiões, tomou as práticas contábeis americanas um padrão 

mundial para as organizações informarem os resultados de suas operações. Esse fato foi 

obtendo um destaque cada vez maior, à medida que a economia americana estabeleceu-se 

como a mais desenvolvida do mundo, confirmando a teoria de que o desenvolvimento das 

ciências contábeis está relacionado com o desenvolvimento econômico. 

Porém, nem o fato de possuírem uma cultura fortemente voltada para a contabilidade, com 

a preocupação de que seus livros contábeis tivessem sempre todo o respaldo documental e 

conceitual para os questionamentos e indagações de auditorias e fiscalizações 

governamentais, nem de possuírem uma herança vinda da tradição inglesa com auditorias, 

fez com que os conceitos e práticas contábeis norte-americanas deixassem de sofrer um 

grande impacto negativo recentemente, devido aos casos de supostas falhas em auditorias, e 

também fraudes na escrituração contábil de uma de suas maiores corporações do ramo de 

petróleo e energia, a Enron Corp., acusada de adulterar seus relatórios contábeis, visando 

apresentar um resultado melhor para seus investidores e acionistas. 

Isso deflagrou um processo de questionamento, não só da integridade das empresas que 

realizam auditorias, no caso específico, a Arthur Andersen Inc., que foi acusada de 

conivência como delito, sofrendo um grande revés em suas operações, sendo adquirida por 

outra empresa e, praticamente, deixando de existir como empresa de auditoria, pois tomou

se inconcebível que uma empresa de auditoria continuasse executando suas atividades de 

auditoria independente, após estar envolvida num evento como esse, como também 

questionamento da integridade e validade dos próprios conceitos contábeis norte

americanos, antes tidos como infalíveis e adotados como padrão mundial. O Financiai 
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Accounting Standard Board (FASE), o Conselho de Padrão de Contabilidade Financeira, 

entidade americana responsável pelos GAAP (Generally Accepted Accounting Principies), 

ou seja, Princípios Contábeis Geralmente Aceitos, teve que rever toda sua base conceitual, 

para evitar um colapso de todo o sistema contábil norte-americano, em virtude das dúvidas 

referente à confiabilidade dos conceitos e dos sistemas contábeis utilizados (Stickney e 

Weil, 1997). Esse questionamento é resultado também do impacto da tecnologia no 

desenvolvimento de ferramentas para a ciência contábil. Nesse caso, essas ferramentas 

visam dar maior agilidade ao processo contábil, otimizando os processos repetitivos 

manuais, evitando que as pessoas tenham que fazê-lo, e transferindo-os para os sistemas. 

Outro ponto que pode ser colocado sobre as informações contábeis é que elas só poderão 

ser utilizadas no auxílio à tomada de decisão, conforme vislumbrado por Pacioli, uma vez 

que sejam relevantes, confiáveis, comparáveis entre si e consistentes. Do contrário, sua 

utilidade não existirá, tornando-se apenas um aglomerado de números e relatórios sem 

conteúdo informativo. 

Um dos pontos principais da contabilidade corporativa, principalmente nos dias atuais, é 

saber para quem se destina a informação contábil. Em linhas gerais, as informações 

contábeis servem a dois grandes grupos de usuários, os externos e os internos à 

organização. Os sistemas de informações contábeis podem, então, ser classificados em dois 

grandes grupos: a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial7
. 

Homgren ( 1999), entre outros, cita que a contabilidade financeira tem como característica 

principal fornecer informações relevantes sobre suas próprias operações a indivíduos 

externos à organização. Essas informações podem ter diversas finalidades, dentre as quais 

podem ser citadas: o interesse de credores em serem posicionados de forma clara e correta 

sobre a situação financeira da empresa e sua capacidade de honrar seus compromissos; as 

fiscalizações a serem efetuadas por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, 

interessados na arrecadação de impostos; a forma com que a empresa realiza essa 

7 Existe uma vasLa bibliografia que trata sobre o tema. Nesse caso foi utilizado Horngren et al.,1999, cap. 19. 



arrecadação e como a mesma é registrada nos livros contábeis; além da análise de 

investidores atuais e potenciais sobre a capacidade da empresa em gerar valor agregado. 
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Para realizar esse fornecimento de informações a entidades externas à organização, foram 

criados critérios padronizados para que as empresas comuniquem a situação de suas 

operações através de números e relatórios; esses critérios padronizados são conhecidos 

como os princípios contábeis e seus respectivos desdobramentos. Normalmente, em cada 

país existe uma entidade que regula a contabilidade e suas normas, padronizando-as com o 

intuito de que as empresas que desejem divulgar publicamente os resultados de suas 

operações, assim o façam, de acordo com essas normas contábeis, e através de relatórios 

que permitam àqueles que irão utilizar -se deles saber quais as informações contidas nesses 

relatórios. 

No Brasil, coube ao IBRACON- Instituto Brasileiro de Contadores- a tarefa de iniciar as 

atividades que, posteriormente, resultaram na criação da normatização contábil brasileira. O 

Conselho Federal de Contabilidade, CFC, publicou a resolução número 750, em 

29112/1993, que define os Princípios Fundamentais de Contabilidade, os quais devem ser 

obrigatoriamente seguidos no exercício da contabilidade no país, no caso, a contabilidade 

financeira (ludícibus, 2000). Na verdade, esses princípios contidos na resolução, em linhas 

gerais, não diferem muito daqueles da teoria contábil clássica, como por exemplo, o 

princípio da Entidade, da continuidade, do registro pelo valor original, da atualização 

monetária, da competência, entre outros. No caso de empresas de capital aberto, ou seja, 

participantes ativas dos mercados de capitais, existem ainda algumas exigências extras a 

serem cumpridas em seus relatórios e informes, que dizem respeito às normas e regras da 

Comissão de Valores Mobiliários, CVM, cujo objetivo principal, resumidamente, é o de 

fiscalizar as operações de mercados de capitais no Brasil. Nesse caso, a gestão corporativa 

deve atender às necessidades da deliberação 29 da CVM (ludícibus, 2000). 

Entre os relatórios contábeis padronizados existentes, os mais conhecidos são: o balanço 

patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração de mutações no 
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patrimônio líquido, a demonstração de origem e aplicações de recursos e a demonstração de 

fluxo de caixa, sendo esse último o de maior interesse para os conceitos de avaliação de 

empresa e, consequentemente, da competência de seu planejamento estratégico e 

financeiro, conforme será avaliado no item 4.3, Além desses relatórios-padrão, existem 

também di versos índices dos quais a empresa pode se utilizar para procurar fornecer o 

maior número de informações para indivíduos ou entidades externas à organização. Esses 

índices são obtidos através de cálculos realizados com os valores contidos nos relatórios 

contábeis. No caso de empresas de capital aberto, um dos índices mais utilizados para 

avaliar uma empresa é o de lucro por ação, juntamente com os multiplicadores de preço

lucro. O lucro por ação, como menciona o nome, indica a relação entre o lucro da empresa, 

lucro contábil-financeiro, e o número de ações que ela possui. 

Como convenção, até recentemente, era aceito de forma geral que, se uma empresa tivesse 

um crescimento razoável desse índice de avaliação, então o valor de mercado de suas ações 

iria crescer. Porém, conforme demonstrado por algumas pesquisas (Stewart III, 1999 e 

Copeland, Koller e Murrin, 2000), os estudos de alguns pontos desse conceito indicaram 

que a contabilidade financeira produzia números que não poderiam indicar, de forma direta 

e acurada, a capacidade da empresa em gerar valor e, portanto, a avaliação de seu potencial 

de geração de riqueza através desse conceito poderia ser questionada. 

Isso pode ser justificado através de uma avaliação do ciclo contábil e os eventuais reflexos 

dele no fornecimento de suas informações, pois esse ciclo, ao seguir rigorosamente os 

conceitos contábeis existentes, pode gerar informações com características que não serão 

relevantes no momento de avaliar a empresa, ou mesmo para quantificar sua capacidade de 

geração de retorno aos investidores; isto é, normalmente, os sistemas contábeis financeiros 

fornecem informações atrasadas e inúteis para os usuários externos finais dessas 

informações, no caso desses usuários estarem interessados em avaliar a capacidade de 

geração de valor da organização. 
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Os principais pontos que apoiam a afirmação de que a contabilidade financeira não é a mais 

adequada para quantificar o valor econômico da empresa e sua capacidade de geração de 

riqueza para seus proprietários, foram avaliados por Rappaport (1998) e são os seguintes: 

I ) Métodos de contabilização alternativos; ao considerar que, em cada país, a entidade 

responsável pelas normas e regras contábeis vigentes produz regulamentos que, em alguns 

casos, podem ter abordagens diferentes e corretas sobre um mesmo tema, é razoável supor 

que uma mesma transação possa ser representada de forma diferente por duas empresas em 

suas respectivas contabilidades financeiras e, ainda assim, estarem de acordo com as regras 

vigentes. Entre os exemplos mais comuns desses tipos de eventos estão os métodos de 

contabilização de estoques, os métodos de contabilização das despesas de depreciação, e os 

eventos que incluem as transações de fusões e aquisições de empresas. Cada evento desses 

pode ser considerado de forma distinta nos resultados da empresa, gerando impactos 

diversos no seu lucro e, portanto, no índice de lucro por ação, avaliando a empresa de 

forma diferenciada. 

2) Os requerimentos para investimentos corporativos não são considerados na 

contabilidade financeira; até recentemente, era comum encontrar situações em organizações 

que não consideravam os investimentos em capital de giro e ativos fixos necessários para a 

manutenção de suas operações. Esse item diz respeito diretamente à disponibilidade de 

fundos da companhia, no caso, o caixa da mesma; conforme será avaliado nos próximos 

itens do capítulo, o fluxo de caixa da organização é, atualmente, considerado a forma mais 

confiável de se conseguir avaliar a organização, em termos de geração de riqueza para seus 

proprietários. 

3 ) Uma terceira razão para que o lucro contábil financeiro não seja considerado como uma 

forma confiável de se avaliar a organização é que sua metodologia não considera o valor do 

dinheiro no tempo. O crescimento de lucros num determinado período de tempo, sem 

considerar o valor desse dinheiro ao longo desse mesmo período, não tem uma relação 

confiável com o retorno total ao acionista. Isso é uma forma de explicar porque o 



crescimento de lucros pode acontecer sem a necessária ocorrência do aumento do valor 

para o acionista. 
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Ao considerar a contabilidade financeira para a função de gerenciamento operacional, sabe

se que ela será ineficiente, pois seu conteúdo e critérios visam atender os usuários externos 

da organização. Já a contabilidade gerencial tem como uma de suas diretrizes principais 

gerar informações que serão utilizadas por usuários internos da organização, que irão 

utilizá-las com o intuito de otimizar o gerenciamento operacional. Normalmente, essa 

contabilidade divide-se em contabilidade de custo, orçamento e estudos de sistemas. 

Atualmente, com o avanço tecnológico, os sistemas que fornecem as informações contábeis 

financeiras, e aqueles que fornecem as gerenciais estão cada vez mais integrados, tendo 

capacidade de fornecer ambas as informações de acordo com a necessidade do usuário. Um 

ponto interessante que diferencia as duas contabilidades é que a gerencial não tem que se 

preocupar em seguir de forma rígida os preceitos contábeis que a financeira tem, pois sua 

finalidade principal é interna à organização. 

No que se refere à contabilidade de custo, o foco do processo é o valor agregado pela 

organização na execução de sua operação. No aspecto de auxílio à tomada de decisão, uma 

das características principais das informações geradas pela contabilidade gerencial é a 

função de orçamento, conforme descrito anteriormente nesse trabalho. Devido ao seu foco 

no negócio, presume-se que, sempre que possível, as informações da contabilidade 

gerencial devam ser consideradas em conjunto com as informações da contabilidade 

financeira, podendo assim produzir um resultado melhor na atividade de informar as reais 

condições operacionais da organização a qualquer indivíduo ou organização interessados. 

4.2 - Os Sistemas Contábeis e os Sistemas de Planejamento e Orçamento 

No caso das duas contabilidades citadas no item anterior, é razoável supor que seus 

sistemas contábeis, financeiro e gerencial, estejam cada vez mais integrados como resultado 

dos avanços tecnológicos nessa área de sistemas. De acordo com as especificações e 
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necessidades do usuário, ele pode obter as informações de qualquer dos dois sistemas 

contábeis. Essa flexibilidade no gerenciamento e manuseio dos dados faz com que a 

integração desses sistemas contábeis, incluindo seus bancos de dados com informações 

históricas, seja fácil e permita a utilização dessas informações na elaboração do orçamento 

estratégico e financeiro da organização. 

Em conjunto com os sistemas contábeis, nos dias atuais, é muito comum que as empresas 

também tenham um sistema ou um modelo sistemático para realizar seu planejamento 

estratégico e, mais especificamente, o planejamento financeiro; isso permite que um 

sistema de informações consolidado realize o processo de cálculos relacionados ao 

programa orçamentário, utilizando as informações de todos os bancos de dados disponíveis 

na organização. Dentre os modelos de programas orçamentários mais tradicionais utilizados 

no planejamento financeiro, podem ser citados, de acordo com Weston e Copeland ( 1992); 

o método de percentual de vendas, o método de break-even de fluxo de caixa, e o método 

de análises de regressões. 

I ) O método de percentual de vendas tem uma concepção simplificada e menciona que os 

itens pertencentes ao programa orçamentário serão sempre quantificados com base num 

percentual do valor definido como as vendas projetadas da organização. Por exemplo, no 

caso da organização estimar um aumento no valor de vendas, isso irá acarretar uma 

eventual necessidade de expansão de capacidade produtiva que, por sua vez, só poderá ser 

realizada se a organização tiver recursos disponíveis para investimento, tanto em ativos 

fixos, quanto em matérias primas, insumos, mão-de-obra, entre outros. Cabe então àqueles 

responsáveis pelo planejamento financeiro, definir as necessidades de caixa, de acordo com 

as necessidades estratégicas e de negócios da organização, definidas no processo de 

planejamento estratégico e financeiro, na forma de investimentos a serem realizados. Essas 

necessidades serão quantificadas como um percentual do valor das vendas estimadas pela 

empresa. 
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2 ) O método de análise de break-even de fluxo de caixa indica o ponto em que os 

desembolsos de caixa se igualam às entradas de caixa; esse método, além de estar em linha 

com as principais vertentes atuais de avaliação de empresas, permite sempre que a 

organização identifique, de maneira rápida e fácil, eventuais necessidades de caixa da 

organização, permitindo um gerenciamento pró-ativo, no caso de possíveis financiamentos 

para as operações da empresa serem necessários. 

3 ) O método de análise de regressão representa um conceito mais abrangente na definição 

de eventuais necessidades de recursos organizacionais, e sua utilização minimiza eventuais 

distorções nos valores que os métodos anteriores não conseguem captar. Nesse caso, 

utilizam-se normalmente o modelo clássico de regressão linear, e o método de mínimos 

quadrados ordinários que são validados, em sua maioria, pelas simulações 

computadorizadas de Monte Carla. A curva de regressão linear a ser utilizada no processo 

permite que os valores de eventuais financiamentos necessários sejam orçados de uma 

forma mais próxima da real necessidade, visto que a regressão minimiza o impacto de 

distorções agudas. 

É necessário que se destaque que alguns problemas podem surgir na utilização desses 

métodos ou modelos de sistemas orçamentários, principalmente devido à particularidade de 

cada organização em suas operações, gerenciamento, produtos e serviços comercializados, 

entre outros fatores. O método de percentual de vendas, por exemplo, assume que os ítens 

considerados no processo de planejamento financeiro são um percentual das vendas 

estimadas. Sabe-se que essa suposição, ao ser considerada no plano real, dificilmente irá 

ocorrer, pois essa situação exige que um número muito grande de variáveis e condições 

aconteçam simultaneamente, o que é impossível. No caso da metodologia de análise de 

regressões, pode ocorrer um problema relacionado ao excesso de informações que estão 

sendo trabalhadas, ou em relação à quantidade de informações que podem ser geradas na 

análise. O preciosismo pode, aqui, funcionar de forma a complicar em demasia o processo, 

podendo tirar o enfoque das informações desejadas, gerando, assim, valores que não serão 

utilizados. 
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Outro ponto que pode sinalizar problemas na utilização desses modelos de planejamento 

financeiro está relacionado ao cuidado na utilização de informações da contabilidade 

financeira, que, conforme discutido no item anterior, não considera as ferramentas de 

análise econômico-financeira na definição de seus valores, como por exemplo, o fluxo de 

caixa incrementai, o valor presente líquido, o risco de mercado, e outros mais. Nessa 

circunstância, esses modelos não auxiliarão o processo de tomada de decisão para otimizar 

os resultados financeiros. 

Conclui-se, então, que o método escolhido como padrão de cálculo para o planejamento e 

orçamento financeiro deve atender às especificidades organizacionais em primeiro lugar, 

para que os resultados obtidos estejam de acordo com as definições estabelecidas no 

planejamento estratégico e financeiro. 

4.3 - Modelo Econômico e Modelo Contábil de Avaliação de Empresas 

Como já mencionado no Capítulo 2, ítens 2.1 e 2.4, existem, basicamente, duas 

metodologias mais utilizadas atualmente para se realizar a avaliação de empresas ou, em 

outras palavras, duas formas distintas para se mensurar a criação de valor para o acionista, 

através das operações organizacionais: o modelo contábil e o modelo econômico. 

Até o início dos anos 80, o modelo contábil era o mais utilizado pelas empresas como 

padrão de divulgação do desempenho organizacional, juntamente com os outros relatórios 

que fazem parte da contabilidade financeira, bem como os outros índices que até então 

eram adotados como referência para demonstrar a efetividade da empresa em desempenhar 

suas operações eficientemente e, conseqüentemente, aumentar seu valor de mercado. 

O modelo contábil de avaliação de empresas está diretamente relacionado à contabilidade 

financeira, considerando seus números nos cálculos que irão quantificar o valor agregado 

que a empresa conseguiu gerar num determinado período. Se os executivos de uma empresa 

adotam esse modelo como forma de demonstrar o valor de seu patrimônio, seu foco de 
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cálculo será o lucro contábil, obtido através da demonstração de resultados da empresa, em 

conjunto com a valorização de mercado que esses lucros irão ocasionar através do índice de 

preço-lucro. Conforme mencionado anteriormente no item 4.1, ao considerar o modelo 

contábil financeiro para uma análise que envolve possibilidades econômicas e financeiras, 

existe o risco de que distorções sejam causadas no trabalho com a informação e, dessa 

forma, decisões equivocadas podem ser tomadas baseadas nesses dados. Com o intuito de 

encontrar uma ferramenta mais apurada na avaliação das empresas, estudiosos e praticantes 

do mercado passaram a considerar o conceito de fluxo de caixa como o foco dessa nova 

abordagem, descrita no modelo a seguir. 

O modelo econômico de avaliação de empresas tem como base teórica o conceito associado 

ao fluxo de caixa descontado. Esse modelo de valorização do patrimônio da empresa 

considera as expectativas dos investidores com relação aos fluxos de caixa futuros, 

decorrentes das operações e projetos adotados pela organização, implementados em função 

do planejamento estratégico e financeiro escolhido. Esse fluxo de caixa é descontado a uma 

taxa que deve exceder o custo de capital da organização; dessa maneira, o fluxo de caixa 

positivo indicará a viabilidade do projeto e das operações da companhia, atestando que a 

forma como a empresa está gerenciando suas operações, de acordo com o planejamento 

estratégico e financeiro existente, irá gerar um valor agregado. 

Atualmente, um grande número de instituições financeiras, analistas de mercado, 

investidores, e mesmo de departamentos de análise econômico-financeira de grandes 

corporações, os quais realizam constantes estudos sobre viabilidade econômica de projetos 

e retornos a serem obtidos, utilizam o conceito de fluxo de caixa descontado para avaliar 

um novo investimento de capital, ou mesmo, para análises de orçamento e planejamento 

financeiro e, principalmente, análise e valorização de empresas, quantificando o potencial 

de geração de riqueza da organização. Nesse caso, o conceito de fluxo de caixa, ou o 

modelo econômico, indica que o valor da ação de uma empresa, em qualquer momento, 

pode ser estabelecido através do desconto de valores de fluxo de caixa futuros em favor dos 

acionistas. 
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Com a finalidade de comparar as duas rnetodologias mencionadas, pode ser citado o 

exemplo da possibilidade de ocorrência de urna avaliação distorcida de urna organização, 

de acordo com a forma escolhida para valorizar a companhia. Esse exemplo diz respeito à 

forma corno os valores relacionados à pesquisa e desenvolvimento nas corporações são 

considerados nos ítens que compõem os demonstrativos de resultados, bem corno qual o 

conceito e o contexto nos quais esses valores são considerados no planejamento estratégico 

e financeiro da empresa. 

No modelo contábil de valorização patrimonial, o valor destinado à pesquisa e 

desenvolvimento num período corrente é considerado corno uma despesa, diminuindo o 

lucro contábil financeiro, o índice preço-lucro da companhia e, como conseqüência, o valor 

de mercado de suas ações. Considerando o quadro puro e simples da metodologia contábil 

financeira e seu raciocínio "cartesiano", esse seria o desfecho desse evento, ou seja, os 

valores de pesquisa e desenvolvimento deveriam ser sempre rejeitados, pois eles estariam 

sempre associados a urna diminuição nos lucros e no valor de mercado da empresa. Urna 

atividade que tem corno objetivo principal buscar novas oportunidades de investimento e 

geração de riqueza para a organização estaria sendo rejeitada, pois, de forma equivocada, 

diminuiria o valor de mercado da empresa. 

Já o modelo econômico apresenta uma flexibilidade maior para posicionar esse evento no 

contexto operacional da organização. Primeiramente, os valores referentes à pesquisa e 

desenvolvimento são considerados investimentos e não despesas, tendo-se em vista que 

todas as organizações, com o intuito de se desenvolverem, devem buscar inovações em sua 

carteira de produtos e serviços, o que acarretará o aumento de suas receitas. Porém, para 

algumas empresas e em alguns mercados específicos, a pesquisa e o desenvolvimento são 

fundamentais para a sobrevivência da empresa, e não simplesmente uma atividade em 

busca de novas fontes de geração de riqueza, o que ocorre, por exemplo, nas organizações 

participantes do mercado de alta tecnologia, do mercado farmacêutico, entre outras. 
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Mesmo não se levando em conta esse cenário mais extremo, o modelo econômico 

considera, já no processo de planejamento estratégico e financeiro, que o valor de pesquisa 

e desenvolvimento estará presente no ciclo operacional, reduzindo, num primeiro momento, 

o valor dos fluxos de caixa nos períodos em que o investimento é realizado. Porém, sabe-se 

que, no futuro, esse investimento trará retornos ao fluxo de caixa, agregando valor às 

operações da empresa, aumentando sua riqueza e, conseqüentemente, a riqueza dos 

acionistas, pois o processo de valorização patrimonial irá considerar esses fluxos de caixa 

futuros descontados no presente, para definir o valor de mercado da organização. Um 

investimento realizado no presente que irá gerar retornos futuros. 

Dessa forma, ao considerar o modelo econômico como a ferramenta correta para valorizar o 

patrimônio empresarial e, portanto, definir o valor de mercado da organização, destaca-se 

ainda mais a importância do planejamento estratégico e financeiro no gerenciamento 

organizacional, pois as estratégias de negócios da organização têm que estar voltadas para a 

criação de valor para o acionista, como coloca Rappaport (1998); da mesma maneira, o 

planejamento financeiro e seus desdobramentos devem atender às necessidades gerenciais 

para atingir esse objetivo. 



5- GERENCIAMENTO COM BASE NO VALOR 

5.1- O Surgimento da Teoria do Gerenciamento com Base no Valor 

O embrião da atual estrutura corporativa das organizações, principalmente no contexto 

econômico capitalista vigente, teve o início de sua base teórica no texto de Berle e Means 

( 1932), no qual os autores indicam que a separação entre a propriedade e o controle das 

organizações é um acontecimento inevitáveL Além disso, os autores destacam que um 

processo de gerenciamento conduzido por gestores que possam causar perdas para os 

acionistas, já era considerado um gerenciamento deficiente. 
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No Mercado de Capitais norte-americano, essa situação em que os agentes gestores das 

organizações não atuam de forma a gerar valor para os proprietários já foi colocada neste 

trabalho como prejudicial. Além disso, foram apresentadas também algumas formas de 

procurar evitar que isso ocorra, dentre elas pode ser citada a LBO, "Leveraged Buy Out", 

ou a compra alavancada, que representa a aquisição "hostil" de uma empresa de capital 

aberto por um grupo de acionistas, geralmente acionistas institucionais, que se caracterizam 

por serem um grupo de investidores com grande poder aquisitivo, e que podem causar um 

grande impacto no mercado de capitais através de suas atividades. Esse fenômeno tomou-se 

prática comum nos anos 80. Conforme discutido anteriormente, uma empresa fica sujeita a 

essa aquisição "hostil" uma vez que seu gerenciamento tenha sido ineficaz, tornando-a 

financeiramente frágil e incapaz de ter o devido suporte estratégico financeiro de suas 

operações. Nessas condições, a empresa não consegue gerar riqueza para seus proprietários, 

o preço de suas ações cai, assim como seu valor de mercado; sendo assim, ou os gestores 

das empresas realizam uma administração que aumente a riqueza dos proprietários, ou a 

aquisição será inevitáveL 
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Os investidores institucionais no mercado norte-americano controlavam cerca de metade 

das ações negociadas publicamente nas bolsas americanas no ano de 19988
; esse dado é 

importante, na medida em que se considera que os investidores com postura ativa têm a 

característica de exercer pressões mais contundentes no gerenciamento corporativo, e nos 

processos de planejamento estratégico e financeiro, objetivando gerar maior riqueza para si, 

desde ações ligadas às aquisições hostis, até aquelas associadas à performance corporativa, 

as quais indicam as empresas que não conseguiram manter retornos positivos para seus 

investidores durante um período longo de tempo. A transparência e a clareza do processo 

de gerenciamento tomaram-se itens indispensáveis na gestão corporativa. 

As pressões exercidas pelos investidores institucionais nos gestores corporativos foram 

responsáveis pelas maiores mudanças no relacionamento entre os gerentes e os acionistas, e 

pela adaptação que os primeiros tiveram que fazer a essa nova realidade. Ao final dos anos 

90, conclui-se que as técnicas de gestão existentes precisavam ser adaptadas a essa nova 

realidade, cada vez mais presente, do retomo de valor para o acionista. Dentre algumas 

alternativas de teorias que surgiram, principalmente nos anos 90, uma conseguiu reunir um 

conjunto de pontos que estão de acordo com as idéias apresentadas ao longo desse trabalho, 

e pode ser considerada como uma técnica de gestão que será eficiente para atingir os 

objetivos requisitados. Essa técnica é o Gerenciamento com Base no Valor. 

5.2- O que é o Gerenciamento com Base no Valor 

O Gerenciamento com Base no Valor é uma ferramenta gerencial que surgiu com uma 

teoria unificada recentemente, e que tem na obra de Martin e Petty (2000), uma descrição 

apurada. Uma primeira definição dessa ferramenta é que ela permite que as organizações 

consigam elaborar um gerenciamento que tem como objetivo final o aumento da riqueza do 

acionista. Dessa forma, é razoável assumir que, na tentativa de elaboração de um 

gerenciamento eficiente, o processo de planejamento estratégico e financeiro seja parte 

integrante fundamental, como será demonstrado a seguir. 

8 Dados obtidos por Martin e Petty, 2000, p. 14 e 15. 
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Ao considerar as vertentes existentes nessa nova abordagem, é interessante observar que 

seus conceitos englobam disciplinas variadas. Do contexto de finanças corporativas e 

planejamento financeiro, considera-se o conceito de criação de valor para o acionista, em 

conjunto com a avaliação de empresas, de acordo com o modelo econômico baseado no 

fluxo de caixa descontado. Do planejamento estratégico e de negócios, o gerenciamento 

com base no valor considera que o resultado da criação de valor citada acima é o resultado 

de estratégias que consideram o investimento em mercados e oportunidades em que a 

organização tenha um diferencial, que lhe permitirá ter vantagens sobre seus concorrentes 

atuais e potenciais. Da contabilidade são utilizadas algumas bases de informações de 

relatórios que serão adaptados de acordo com a necessidade gerencial. Do comportamento 

organizacional, o gerenciamento com base no valor assumiu a postura de que aquilo que se 

mede e se recompensa, é obtido, ou seja, é preciso que a empresa tenha um planejamento 

estratégico e financeiro com objetivos mensuráveis e atingíveis para que os funcionários 

participantes do processo tenham a motivação necessária para desempenhar suas atividades 

de acordo com o objetivo final de geração de valor para o acionista. Cabe destacar aqui que 

todos os conceitos que compõem essa estrutura básica de definições do gerenciamento com 

base no valor foram abordados durante esse trabalho. 

Outro ponto interessante, ao considerar o conceito de criação de valor, é procurar 

identificar porque algumas empresas conseguem ter um diferencial tão grande no momento 

de criar valor, e outras não. É razoável assumir nesse ponto que a criação de valor é o 

resultado da união entre oportunidade e execução. A partir daí, observa-se que as 

oportunidades têm que ser identificadas ou até mesmo criadas; tanto a identificação como a 

criação estão diretamente associadas ao planejamento estratégico e financeiro. Cabe aos 

responsáveis por estabelecer as estratégias de negócio e de finanças considerar a 

identificação e, se necessário, a criação de oportunidades para a criação de valor. Porém, 

apenas a oportunidade não é suficiente; sua execução é fundamental e, para que isso ocorra, 

toma-se necessário que a empresa tenha, conforme mencionado anteriormente, um sistema 

de incentivos que considere a situação de agentes gestores e de proprietários como 

participantes distintos do processo gerencial. 
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Para esse problema, os defensores do gerenciamento com base no valor apresentam a 

seguinte solução: as contribuições, individuais ou de grupos de funcionários para a criação 

de valor, devem ser mensuradas através de seus modelos técnicos específicos e os 

incentivos a eles devem ser baseados nesses resultados. Isso irá gerar um ciclo que se 

desenvolve da seguinte forma: o processo de criação de valor acontece, quando os 

funcionários são incentivados através das métricas de performance gerencial associadas a 

essa criação. O funcionário, então, realizará uma gestão com foco de proprietário, e não de 

agente, pensando como dono da organização, e sabendo que sua remuneração depende das 

melhores decisões que ele tomar, visando gerar riqueza. 

Dois princípios fundamentais, profundamente conhecidos no universo acadêmico das 

finanças, são o ponto de partida do desenvolvimento da abordagem dessa técnica de 

gerenciamento. O primeiro é o princípio de que a criação de valor está diretamente 

associada ao conceito de valorização através da metodologia de fluxo de caixa descontado. 

O segundo considera que as atividades executadas pela empresa são de interesse público e, 

por isso, assim devem ser consideradas pelo gestor organizacional, ou seja, ele deve 

assumir o ponto de vista do proprietário, quando estiver tomando decisões sobre como 

otimizar sua gestão. Uma das inconsistências teóricas existentes que o gerenciamento com 

base no valor, daqui por diante referido simplesmente como GBV, se apresenta para 

solucionar é a seguinte: apesar do fluxo de caixa descontado estar cada vez mais sendo 

considerado modelo de valorização corporativa dentro da prática de orçamento de capital, a 

performance empresarial continua sendo mensurada pela maioria das empresas através de 

valores associados à contabilidade financeira, como o lucro contábil e seu crescimento. 

Dessa forma, o já mencionado objetivo de procurar incentivar os funcionários participantes 

da gestão a criar situações que irão agregar valor para a empresa fica prejudicado, pois os 

·incentivos baseados na performance apurada com base no lucro contábil, não se apresentam 

como os mais indicados para desempenhar essa função. O GBV surge como a alternativa 

para encerrar essa inconsistência, com a sua estruturação baseada no conceito clássico de 

fluxo de caixa através das três metodologias que serão descritas no item que se segue. 
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Em linhas gerais, por ter como base o fluxo de caixa descontado, o GBV poderia ser 

classificado apenas como uma ferramenta que utiliza uma forma de avaliar novas 

oportunidades de investimentos, Essa, porém, não é sua única função, O GBV pode ser 

descrito como uma ferramenta que permite aos executivos avaliar a performance dos ativos 

existentes da organização nas suas operações, com o critério que avalia também as novas 

oportunidades de investimentos, como por exemplo, a compra de novos ativos para a 

organização, 

Sendo assim, caso uma empresa decida implementar o GBV como processo de 

gerenciamento, ela deve considerar os elementos que compõem seu perfil e como eles serão 

alterados em função dessa nova forma de gestão, Alguns perfis da empresa que os gestores 

devem considerar são: o mercado de atuação, ou seja, o segmento de mercado, a 

concorrência e as estratégias operacionais desse mercado e da empresa; atualmente, com o 

fenômeno da globalização, o supply chain management tomou-se item essencial em 

qualquer análise de desenvolvimento operacionaL O segundo perfil já mencionado 

anteriormente nesse trabalho, diz respeito ao gerenciamento das fontes de recursos que a 

empresa necessita considerando: suas operações no ambiente competitivo em que ela se 

encontra e, a escassez de recursos existentes, tanto recursos financeiros, como outros (por 

exemplo, recursos humanos), 

O terceiro elemento do perfil corporativo refere-se à necessidade de transparência dos 

gestores da empresa ao apresentarem seus resultados, principalmente para os investidores e 

o mercado financeiro como um todo, Além de incentivar futuros investimentos, essa 

transparência confere às empresas, entre outros itens, a credibilidade necessária para que 

ela consiga obter recursos de forma mais fáciL Diante dos acontecimentos de supostos erros 

e distorções em demonstrativos de resultados que vem ocorrendo atualmente, 

principalmente no mercado americano, torna-se cada vez mais importante que as empresas 

consigam transmitir confiança para o mercado e seus acionistas, sobre sua situação 

operacional e financeira, 
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Em linhas gerais, o GBV cria condições para que a empresa melhore a forma como seus 

perfis serão conduzidos, além de procurar otimizar o processo de gestão corporativa, 

através do processo de planejamento estratégico e financeiro, atendendo a alguns itens, 

como por exemplo: assimilar as novas tendências que o mercado e a concorrência impõem, 

adequando-se a esses novos cenários, expandir a capacidade dos atuais produtos, 

principalmente através da diversificação, com parcerias e associações, além da tradicional 

economia de escala. 

Com o GBV, a empresa tende a agregar valor ao seu produto, pois, cada vez mais o cliente 

busca uma solução para seus problemas e não simplesmente um único produto ou serviço. 

A eficiência será um item considerado no GBV, bem como a gestão integrada e sistêmica; 

finalmente, a transparência das demonstrações de seus resultados será muito valorizada no 

processo. Novamente aqui destaca-se a importância do planejamento estratégico e 

planejamento financeiro no GBV, buscando antecipar os impactos que o gerenciamento 

desses elementos citados irão causar. 

5.3- As Metodologias do Gerenciamento com Base no Valor 

Existem 3 metodologias básicas que são consideradas no conceito de GBV com o intuito de 

mensurar o desempenho corporativo9 Essas metodologias foram introduzidas no universo 

da gestão empresarial por companhias especializadas em consultorias sobre gerenciamento 

corporativo, auxílio em planejamento estratégico e financeiro, entre outras atividades. Ao 

executarem seu serviço junto às empresas que as contrataram, essas consultorias 

conseguiram difundir sua metodologia como parte integrante do conceito de GBV, 

constituindo um respaldo empírico que suportasse suas respectivas ferramentas de 

gerenciamento. Um ponto interessante identificado por Martin e Petty (2000) foi que, 

independentemente da metodologia utilizada ou escolhida, a relação desta com o processo 

de planejamento estratégico e financeiro no gerenciamento corporativo é semelhante. 

9 Martin e Petty (2000) apresentam a descrição detalhada das metodologias em seu trabalho. 
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As metodologias e as respectivas empresas de consultoria corporativa que as utilizam como 

ferramenta de gerenciamento são: o método de fluxo de caixa livre, das empresas McKinsey 

& Co. e LEK/Alcar, o Economic V alue Added (EVA) ou valor econômico agregado e seu 

desdobramento no Market V alue Added (MVA) ou valor de mercado agregado, ambos 

métodos da Stern Stewart & Co. e o método de avaliação de performance utilizando taxas 

de retomo baseadas na métrica do Cash Flow Return on lnvestment- CFROI, ou o fluxo de 

caixa de retomo do investimento, método utilizado pelo Boston Consulting Group e HOLT 

V alue Assoe iates. A seguir será realizada uma descrição sobre cada metodologia citada, 

com suas principais características. 

5.3.1 Método de Fluxo de Caixa Livre 

O método de fluxo de caixa livre começou a ser considerado como um padrão conceitual de 

avaliação de empresas nos anos 80 e, desde então, sua utilização foi sendo difundida em 

diversas áreas como o mercado financeiro, departamentos de empresas que trabalham com 

investimentos, analistas econômico-financeiros e também internamente nas corporações, 

quando estas procuram avaliar o desempenho de uma unidade de negócio ou mesmo seu 

potencial de geração de riqueza. O melhor momento para essa avaliação ser realizada é no 

processo de planejamento estratégico e financeiro, pois ela irá identificar se a unidade de 

negócio pode ou deve ser mantida, vendida ou ser formada uma associação com outra 

empresa para mantê-la, entre outras decisões a serem tomadas. 

De acordo com o conceito de fluxo de caixa livre, o valor de uma empresa é representado 

pelo valor presente dos fluxos de caixa livre gerados por ativos existentes adicionados ao 

valor presente de oportunidades de investimentos. Nesse momento, destaca-se a 

importância do planejamento estratégico e financeiro para definição das estratégias que 

identificarão as melhores oportunidades de investimento para criação de valor para o 

acionista. 
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No caso do GBV, um aspecto importante é que as informações a serem geradas devem ter 

como prioridade atender às expectativas dos investidores que buscam saber, em última 

instância, qual é o valor de caixa livre gerado pela empresa que poderá ser destinado a ele, 

no final de determinando ciclo operacional. Esse conceito toma-se mais importante quando 

a empresa consegue realizar essa geração de fluxo de caixa livre por um período de tempo 

maior, fazendo com que o valor da empresa cresça ainda mais. Porém, determinar por 

quanto tempo a empresa pode gerar esse tipo de fluxo de caixa tem se mostrado uma 

atividade muito difícil, devido ao grande número de variáveis envolvidas. 

Uma alternativa para solucionar essa situação é a adoção do critério de quantificar a 

geração de fluxo de caixa livre em dois momentos: no período que corresponde ao definido 

no planejamento estratégico e financeiro e a geração que pode ocorrer após esse período. 

Como já foi mencionado anteriormente, o período de duração do planejamento 

normalmente está associado às vantagens competitivas que a empresa possui em suas 

operações. No momento que essa vantagem desaparece, a capacidade da empresa operar 

gerando riqueza e conseguindo incentivar seus funcionários a trabalhar com foco nessa 

geração também desaparece. 

O cálculo de fluxo de caixa livre apresentado por Martin e Petty (2000) é de conhecimento 

notório no campo das finanças corporativas e definido, em linhas gerais, da seguinte 

forma 10
: 

A partir do lucro operacional da empresa, soma-se a depreciação e também a amortização, 

por se tratarem de ítens que não implicam em desencaixe de valor e obtém-se o eamings 

before interests, taxes, depreciation and amortization - EBITDA, ou o lucro antes dos 

juros, impostos, depreciação e amortização. Desse valor, subtraem-se os pagamentos de 

impostos, obtendo o fluxo de caixa das operações após os impostos; a seguir, subtraem-se 

os investimentos no capital de giro e em ativos fixos, obtendo-se o fluxo de caixa livre. 

Para o orçamento desse fluxo, os ítens que devem ser considerados na compilação de 

10 Martin e Petty realizam no capítulo 4 uma descrição detalhada dessa forma de cálculo. 
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informações são o volume de vendas e suas estimativas de crescimento, as margens 

operacionais, os valores de caixa associados ao capital de giro e ativos fixos, além das taxas 

de impostos existentes. Esse orçamento é realizado no processo de planejamento financeiro 

e estratégico. 

Outro item importante na análise do fluxo de caixa livre descontado refere-se à taxa de 

desconto, que está associada ao custo de capital da empresa, seu custo de oportunidade e o 

critério de custo médio ponderado de capital. Sua forma de cálculo é tradicional e pode ser 

encontrado em Brealey e Myers (2000), entre outros 11
• 

5.3.2 -Método Economic V alue Added- EVA -ou Lucro Econômico 

A empresa de consultoria que detém os direitos sobre a marca EVA é a Stern Stewart & 

Co. e, apesar deles entenderem que o EVA tem aspectos e formas de utilização variados, 

um dos principais é seu uso como sendo um indicador de performance corporativa 

periódico, normalmente anual. 

O início da explanação sobre o EVA passa, obrigatoriamente, pelos conceitos de lucros 

contábeis e de lucros econômicos ou resultado residual (Stewart III, 1999). Os lucros 

contábeis são aqueles considerados pelos usuários da contabilidade em seus relatórios e sua 

apuração ocorre da seguinte forma: receitas menos as despesas operacionais, menos o custo 

de financiamento, que é o único custo financeiro considerado. Já os analistas financeiros e 

econômicos entendem que não existe lucro enquanto as taxas de retorno requeridas por 

todos os investidores forem alcançadas, incluindo o custo de capital do patrimônio, ou o 

custo de oportunidade da empresa. Dessa forma, é razoável supor que a empresa não deve 

apenas alcançar um resultado operacional nulo, no qual suas receitas igualam seus custos 

mais despesas, e sim, a empresa deve ter uma atividade operacional que a permita retornar 

todos os custos de oportunidade envolvidos nas suas operações. 

11 Nos capítulos 7, 8 e 9. Brealey e Myers (2000) realizam uma descrição detalhada do conceito de risco e seu 
relacionamento com a determinação do custo de capital e a referida taxa de desconto. 



99 

A relação entre o lucro econômico e o fluxo de caixa descontado, na determinação do valor 

das empresas e seu potencial de geração de riqueza para seus acionistas é simples. O valor 

da empresa, sabe-se, é igual ao valor presente de seu fluxo de caixa livre futuro, que por sua 

vez é o resultado da soma do capital investido com o valor presente do resultado residual 

futuro. Então, usuários do EVA afirmam que ele nada mais é do que o lucro econômico 

"refinado". A partir do lucro econômico, os usuários do EVA realizam ajustes contábeis, 

com base nos GAAP- Generally Accepted Accounting Principies, ou princípios contábeis 

geralmente aceitos nos Estados Unidos, que são considerados importantes pelos 

investidores do mercado de capitais; caso contrário, esses ajustes são desconsiderados, uma 

vez que o foco dessa análise é o acionista e que o conceito de EVA não precisa seguir 

obrigatoriamente as normas contábeis. Esse pensamento fica ainda mais evidente quando 

Joel Stem e Bennett Stewart, sócios da Stem Stewart & Co., mencionam, que a 

contabilidade formal, e sua necessidade de possuir provisões e reservas em seus relatórios 

causam distorções que afetam diretamente o cálculo da valorização de uma companhia 

(Stewart III, 1999). 

A forma de cálculo do EVA é apresentada como seu NOP A T- Net Operating Profit After 

Taxes, ou seu lucro operacional líquido após as taxas, mas antes dos custos financeiros e 

valores contábeis sem desencaixe, exceto a depreciação, menos o custo médio ponderado 

de capital da empresa multiplicado pelo seu CAPITAL, que na verdade é todo o valor de 

caixa investido na companhia, exceto a depreciação. Tanto o NOPAT, quanto o CAPITAL 

devem se considerados em sua "forma econômica", ou em outras palavras, devem ser 

considerados com ajustes que irão eliminar os efeitos contábeis de seus valores. Esses 

ajustes devem ser considerados caso sejam materiais, com os dados disponíveis com baixo 

custo, devem ser compreendidos pelos usuários do EVA, podendo ser comunicados de 

forma efetiva ao mercado e esse ajuste deve ser correspondido pela outra parte (Stewart III, 

1999). 

O conceito de MVA- Market V alue Added está relacionado com o do EVA pois o primeiro 

é a soma de todos os valores presente do segundo. O MV A é o prêmio que o mercado 
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apresenta para a companhia como retorno do valor investido com a expectativa de futuros 

EVA. Outra forma de definir o MV A é que ele representa a diferença entre o valor de 

mercado da companhia e o capital investido. Se o valor de mercado for maior que o valor 

investido, o MV A da empresa é positivo, indicando que o mercado acredita que o 

gerenciamento realizado será eficiente para gerar riqueza, atribuindo à empresa um custo de 

oportunidade maior que seu custo de capital; caso o investimento for maior que o valor de 

mercado, o MV A será negativo, indicando que os investidores não acreditam que a 

gerência da empresa será capaz de criar a situação para agregar riqueza aos acionistas. 

Apesar de indicar eventuais vantagens em sua utilização como ferramenta para mensurar o 

desempenho corporativo, os adeptos do EVA concordam em afirmar que, mais do que uma 

simples ferramenta financeira, ele deve ser considerado como sendo uma doutrina 

gerencial; como afirma Joel Stem, mencionando que qualquer um pode calcular o EVA, 

porém a sua utilização é que cria o diferencial para as empresas que o adotam. Dessa forma, 

se for escolhida como a metodologia do GBV, o EVA pode trazer benefícios para a 

empresa, como uma forma mais apurada de determinar o valor da companhia e, atrelado ao 

sistema de incentivos corporativos, pode disparar o senso de urgência na implantação de 

uma gestão eficiente e voltada para a criação de valor para o acionista, bem como criar um 

ambiente corporativo mais fluído e eficaz, no qual a comunicação entre os departamentos 

torna-se melhor, otimizando as operações da empresa (Stewart III, 1999). 

5.3.3 - Método do Fluxo de Caixa de Retomo sobre o Investimento- CFROI - e o 
Cash V alue Added- CV A 

O terceiro e último método utilizado como métrica de performance está relacionado com o 

conceito de taxas internas de retorno, que foi desenvolvido de maneira mais evidente pelo 

Boston Consulting Group, BCG. Esse método indica que ao considerar as taxas de retorno 

percentuais dos investimentos, a comparação entre diferentes empresas e seus retornos 

percentuais sobre os custos de capital envolvidos tornam-se mais fáceis. Existem duas 

linhas básicas de definições para as taxas consideradas nessa metodologia, Total 

Shareholder Retum- TSR ou o Retorno Total para o Acionista, e Total Business Retum-



TBR ou o Retorno Total do Negócio. Essas duas linhas têm como reflexo operacional no 

GBV, duas métricas de performance, Cash Flow Retum on lnvestment- CFROI e Cash 

V alue Added- CVA ou o Valor de Caixa Adicionado (Martin e Petty, 2000). 
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De acordo com o BCG, o TSR é definido como a taxa de retorno decorrente da combinação 

entre o preço da ação e a rentabilidade de seus dividendos, durante o período de tempo em 

que o acionista possuir as ações. Nesse contexto, para que o TSR seja reflexo de um GBV 

com o objetivo de maximizá-lo, utiliza-se o conceito de TBR no processo de gerenciamento 

tendo o retomo do fluxo de caixa sobre o investimento (CFROI) nos ativos existentes da 

empresa e o crescimento desses ativos como parâmetro para alcançar o maior TSR possível, 

num período único. Sendo assim, o CFROI é um importante componente na determinação 

do TBR da empresa. 

O CFROI pode ser definido como sendo o fluxo de caixa constante que um negócio gera 

num determinado período de tempo como percentual da quantidade de caixa investida nos 

ativos da empresa. O BCG cita três principais vantagens em utilizar essa metodologia: ela 

transforma os lucros contábeis em fluxo de caixa, uma vantagem já discutida anteriormente 

neste trabalho, considerando o objetivo de valorização da empresa. A segunda vantagem é 

que o CFROI considera o valor total de caixa investido no negócio para gerar o fluxo de 

caixa futuro, ao invés de considerar os valores contábeis que consideram a depreciação em 

seus cálculos; e a terceira vantagem é que o CFROI considera o período em que os ativos 

irão produzir esse fluxo de caixa. O CFROI pode ser considerado tanto para períodos 

múltiplos como para períodos únicos. Existem quatro premissas que devem ser atendidas 

para que o cálculo do CFROI seja efetuado: estimar a vida econômica útil dos ativos da 

empresa, considerar, nessa vida útil, os fluxos de caixa gerados, ajustados pela inflação, 

calcular o investimento bruto da empresa ajustado pela inflação e, no caso dos períodos 

múltiplos, separar os investimentos depreciáveis dos não depreciáveis. A quarta e última 

premissa diz respeito aos valores finais dos ativos, ou valores terminais. De acordo com a 
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situação existente, com esses dados em mãos, pode-se calcular o CFROI para um período 

único ou vários períodos, através da taxa interna de retorno12
. 

Por fim, o BCG considera que a sua métrica de lucro econômico, Cash V alue Added- CVA 

é uma alternativa aprimorada ao EVA da Stern Stewart & Co., pois aquela baseia-se em 

fluxo de caixa, e não nos lucros como o EVA. 

Conforme mencionado, as três metodologias de métricas de performance corporativa aqui 

apresentadas podem ser consideradas no GBV, com resultados semelhantes, apesar de 

pequenas variações entre elas. Uma oportunidade de desenvolvimento teórico, para 

qualquer uma das três metodologias, está na dificuldade que elas têm em refletir de forma 

fiel a natureza de períodos múltiplos necessários para o processo de criação de valor, com 

base no aspecto de período único de suas métricas. Até então, nenhuma justificativa teórica 

conseguiu amenizar essa dificuldade. 

5.4- Condições para o Desenvolvimento do Gerenciamento com Base no Valor 

Segundo Martin e Petty (2000), a escolha da metodologia que será utilizada para mensurar 

a performance corporativa depende de itens específicos de cada situação e de cada empresa, 

que inclui a necessidade que o GBV irá atender. Três condições básicas, porém, os autores 

consideram importantes e inerentes ao processo de gerenciamento com base no valor, são 

elas: 

-O processo de GBV deve ter, impreterivelmente, o suporte da alta cúpula corporativa, ou 

seja, os executivos do alto escalão da empresa que implementar o GBV devem, não só estar 

de acordo com o processo, mas também participar ativamente do mesmo, podendo 

inclusive influenciar o comportamento dos funcionários e da própria cultura empresarial, 

visando atender ao GBV, colocando em prática seu processo de planejamento estratégico e 

financeiro. 

12 Martin e Petty (2000) apresentam com detalhes e exemplos numéricos as duas formas de determinar o 
CFROI, cap. 6. 
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-O processo de GBV, objetivando influenciar o comportamento dos funcionários da 

empresa, além da influência da alta gerência, deve possuir um programa de incentivos 

associando esse comportamento, que deve ser cooperativo, para implementar o 

planejamento e atingir os objetivos estabelecidos, a um programa de compensação, ou seja, 

o que pode ser medido e recompensado será atingido. Este item causa certa dúvida quanto a 

sua eficácia e veracidade, pois certos estudiosos, principalmente da ciência comportamental 

associada à administração, indicam que a associação entre objetivos e compensação, no 

caso de executivos corporativos, pode ocasionar diversos problemas, os quais serão 

abordados a seguir. 

- O terceiro item está diretamente associado aos funcionários da empresa, que devem 

compreender o GBV, de forma a estarem dispostos a mudar eventuais comportamentos, em 

troca dos objetivos conjuntos a serem atingidos. 
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6- PESQUISA QUALITATIVA 

Como forma de verificar a aplicação dos conceitos teóricos de planejamento estratégico, 

planejamento financeiro e do gerenciamento com base no valor, contidos nesse trabalho, foi 

realizada uma avaliação empírica de empresas e seus processos de planejamento estratégico 

e financeiro. Essa avaliação foi realizada na forma de entrevistas subjetivas com 

profissionais executivos de empresas. 

O intuito principal dessa avaliação foi procurar identificar a utilização dos conceitos aqui 

apresentados, de planejamento estratégico, planejamento financeiro e gerenciamento com 

base no valor e, como conseqüência dessa utilização, identificar se a empresa conseguiu 

gerar resultados melhores com a adoção dessa metodologia. Não foi objeto de verificação a 

operacionalidade dos processos das empresas. Por exemplo, se esses processos eram 

automatizados e por isso, geravam melhores resultados. 

Algumas limitações dessa avaliação acontecem porque a empresa pode, mesmo sem a 

utilização de alguns conceitos apresentados, conseguir bons resultados. Outro ponto que 

restringe a avaliação realizada é que como os conceitos e teoria avaliados no presente 

trabalho foram desenvolvidos com base no mercado norte americano que, notadamente, 

apresenta um Mercado de Capitais desenvolvido e altamente participativo na gestão 

empresarial, as empresas estudadas deveriam, numa situação ideal, fazer parte dessa 

economia e, com isso, permitir uma avaliação mais precisa das teorias desenvolvidas nesse 

trabalho. 

Sendo assim, a proposta desse estudo teve com objetivo principal a avaliação de empresas 

multinacionais, com filiais localizadas no Brasil. A justificativa para esse critério de 

seleção teve como base a escolha de empresas que tenham capital aberto num mercado 

exigente (Estados Unidos) e que possa ter seus investidores atuando de forma pró-ativa 

sobre a gerência corporativa. Cabe aqui uma observação quanto à característica 

diferenciada desse estudo; as filiais localizadas no Brasil não tem ações para ser negociadas 

na Bolsa Local. Em termos gerenciais, elas fazem parte do resultado de seus escritórios 



centrais, que, conforme mencionado, tem suas ações negociadas no mercado norte 

americano. 
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Diante desse cenário, seria razoável supor que as empresas estudadas tivessem, em sua 

gestão local, a influência da Matriz americana. Com isso, o estudo realizado procura avaliar 

se a prática da teoria de gerenciamento com base no valor, que inclui o processo de 

planejamento estratégico e financeiro voltados para a criação de valor para o acionista, 

pode ser identificada como parte da gestão existente na Matriz, influenciando a gestão da 

filial. A pesquisa procura identificar, nos processos de gerenciamento, evidências de que as 

empresas realmente adotam o conceito de GBV, estendendo essa postura para suas filiais 

brasileiras. 

Foram consideradas três empresas multinacionais norte americanas nessa avaliação e foi 

constatado, nos três casos, que existe uma consciência dos gestores responsáveis pelo 

processo de planejamento estratégico e financeiro, de realizar um processo detalhado e 

apurado. Sua base teórica de conceitos e forma de projeções são sólidos e têm condições de 

permitir a confecção de um plano eficiente, em termos de gerenciamento operacional. 

Porém foi constatado, da mesma forma nos três casos que existe muita dificuldade para que 

o processo de planejamento seja executado da forma teórica ideal; ou seja, o dia a dia da 

prática cria situações que tornam difícil a implementação da teoria elaborada. Restava então 

observar se os plano eficientes conduzidos tinham, como parte conceitual integrante, o 

gerenciamento com base no valor. 

De uma forma geral, uma das condições importantes a ser considerada no processo de 

planejamento estratégico e financeiro é o envolvimento efetivo dos participantes dos 

diversos departamentos corporativos. No caso dos executivos responsáveis pela área 

financeira da filial brasileira das empresas estudadas, esse envolvimento não foi 

identificado, pois, por exemplo, a cobrança por resultados em seu gerenciamento estava 

associada de forma direta ao desempenho da filial, em termos de seu lucro operacional 

contábil, margem de contribuição, receitas líquidas ou outro índice associado à 
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contabilidade financeira. Conforme mencionado, essa associação de métricas de 

desempenho à valores contábeis pode levar à adoção de ações prejudiciais à corporação, 

pois os funcionários podem priorizar seus prêmios e objetivos individuais, ao invés de 

priorizar os objetivos da empresa como um todo. Também foi constatado que, em nenhum 

momento esses executivos foram informados sobre como o desempenho da filial brasileira 

era considerado no gerenciamento das operações da Matriz; nos três casos, a filial brasileira 

representava apenas um número na consolidação corporativa. Mesmo quando foi avaliada a 

forma como a Matriz dessas empresas realiza seu processo de gerenciamento e 

planejamento, não foram encontrados como objetivos desse processo, os conceitos 

desenvolvidos ao longo desse trabalho associados ao GBV. 

No primeiro caso, uma multinacional do setor tabagista, proprietário de uma filial 

alimentícia no Brasil, realiza um processo de planejamento estratégico e financeiro 

integrado entre seus diversos departamentos, com um formato semelhante ao considerado 

ideal, de acordo com a teoria aqui apresentada, incluindo a participação, a responsabilidade 

e o envolvimento dos funcionários de vários departamentos participantes. Porém, o 

processo como um todo não apresentava claramente um objetivo final voltado para a 

criação de valor para o acionista, apesar de procurar utilizar um sistema automatizado para 

confeccionar o orçamento e refletir, de forma rápida e ágil, eventuais mudanças no cenário 

ou nas condições presentes existentes do plano. Destaca-se nesse caso, o orçamento 

considerando os valores de produção industrial, geração de receita através da projeção de 

vendas a serem realizados e coordenação de dos valores de custos de logística e 

armazenagem. 

O segundo caso, uma empresa multinacional de tecnologia, apresentava um processo de 

controle de custos apenas, e não o conceito do processo de orçamento e planejamento 

estratégico e financeiro, como um todo; a filial brasileira tinha como função apenas alocar 

os valores disponibilizados pela Matriz para seus gastos e realizar o controle dos mesmos 

para que esse valores não superassem o limite existente. Com relação às receitas geradas, 

devido à sua estrutura de geração ser totalmente indireta, não se realizava nenhum tipo de 
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projeção da mesma. Destaca-se aqui uma grande discordância dos conceitos apresentados 

nesse trabalho, principalmente com relação aos conceitos de planejamento estratégico e 

planejamento financeiro, além do fato de não ter sido encontrada nenhuma evidência de 

utilização do conceito de gerenciamento com base no valor para criação de valor ao 

acionista. Um dos itens que indicou essa inexistência foi o grande impacto que a explosão 

da "bolha" da Bolsa eletrônica NASDAQ teve sobre as operações da filial brasileira dessa 

empresa; houve uma grande redução da operação local, indicando que o planejamento 

estratégico e o planejamento financeiro nâo foram realizados de forma adequada e também 

o gerenciamento com base no valor parece não fazer parte dos conceitos de gestão 

corporativa da empresa. 

O terceiro caso avaliado, também de uma empresa multinacional de tecnologia, apresentava 

um processo de planejamento estratégico e financeiro restrito, em termos de organização e 

formalização. As ferramentas utilizadas mostraram-se limitadas, sem a existência de um 

conjunto que atendesse as necessidades, tanto da geração da informação local, quanto das 

informações realmente necessárias por parte da Matriz, indicando a inexistência de uma 

coerência e racionalidade na execução das atividades, o que implicava em trabalhos 

efetuados sem que os gestores locais soubessem o contexto global e como esse trabalho iria 

afetar a organização como um todo. Outro ponto negativo, nesse caso, como decorrência da 

ausência de um processo totalmente formalizado, foi o cronograma, que em muitos 

momentos inexistia, prejudicando qualquer forma de gerenciamento básico visando o 

cumprimento do mesmo; em decorrência disso, os responsáveis pela execução do plano 

normalmente tinham que realizar as tarefas de forma apressada, por vezes não conseguindo 

uma elaboração satisfatória do planejamento estratégico e financeiro. Novamente aqui a 

preocupação principal no processo de gerenciamento mostrou ser a necessidade da empresa 

apresentar um bom desempenho de acordo com os indicadores associados aos números da 

contabilidade financeira. Também nesse último caso não foi possível encontrar evidências 

da aplicação do GBV. 
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Uma possível razão pela qual o estudo realizado não conseguiu encontrar evidências claras 

da utilização do GBV nas empresas avaliadas, incluindo o formato ideal do processo de 

planejamento estratégico e financeiro, pode estar relacionado com o impacto e a 

representatividade que a filial brasileira tem nos números da corporação, A princípio, se 

essa representatividade for proporcionalmente pequena, quando comparada com os valores 

da organização como um todo, é razoável assumir que a Matriz não esteja disposta a 

investir tempo e outros recursos necessários na elaboração mais detalhada de um processo 

de planejamento estratégico e financeiro e talvez sua preocupação e forma de 

gerenciamento através do GBV esteja restrita às filiais e unidades de negócio mais 

representativas. Nesse caso, conforme mencionado, não foi possível realizar uma avaliação 

mais específica para verificar se a empresa possuía, em sua Matriz, a filosofia do GBV 

implementada. 

Da pesquisa realizada através das entrevistas qualitativas subjetivas, conclui-se que as 

empresas multi nacionais que possuem filiais no Brasil apresentaram dificuldades em 

praticar os conceitos de planejamento estratégico e financeiro, da forma como eles foram 

desenvolvidos nesse trabalho. Essa ausência foi identificada na gestão corporativa realizada 

na Matriz das empresas estudadas e tomou-se mais evidente quando foi considerado o 

processo de gestão realizado nessas filiais. A causa dessa ausência pode estar relacionada 

ao não comprometimento dos altos executivos da corporação com o processo de 

planejamento estratégico e planejamento financeiro, ou mesmo com uma execução 

deficiente do planejamento estratégico estabelecido. Outro item que pode estar relacionado 

à ausência do conceito de gerenciamento com base no valor na gestão corporativa das 

empresas analisadas é que a participação dos acionistas na gestão dessas empresas pode não 

ser realizada no nível em que ela interfira no gerenciamento existente, ou seja, os 

executivos conseguem gerenciar a empresa sem a influência direta dos acionistas e talvez o 



conceito de disc/osure 13 seja inexistente, prejudicando a realização do gerenciamento 

visando a criação de valor para o acionista. 
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Sem dúvida, o fato da análise desse trabalho não ter sido realizada na Matriz das empresas 

multinacionais pode criar alguma distorção nos resultados obtidos. Isso porque, em alguns 

momentos, os gestores das filiais localizadas no Brasil não participam do processo de 

gerenciamento nos EUA, estando impossibilitados de descrever com precisão, a forma 

como esse é conduzido. Essa possível distorção, porém, é conhecida e ocorreu pois, uma 

análise mais detalhada e até mesmo quantitativa não estava no escopo desse estudo, 

podendo ser considerada como uma sugestão para um trabalho futuro. 

13 Em auditoria ou mesmo na gestão corporativa atual, disclosure significa a veiculação ou divulgação das 
informações que reflitam o gerenciamento das operações da empresa, de acordo, no caso dos EUA. com os 
GAAP (Generally Accepted Accounting Principies). 
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7-CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre o tema de planejamento estratégico e 

financeiro e realizar uma análise sobre os trabalhos referentes ao tema, bem como procurar 

avaliar se existem provas de sua efetiva participação no processo de gerenciamento de 

empresas nos dias atuais. Como complemento desse objetivo pode se citado também o 

intuito de constituir uma fonte de consulta para aqueles interessados no tema, abordado de 

forma restrita na literatura de finanças disponível na língua portuguesa. 

Diante do estudo realizado, pode ser constatado que o conceito de planejamento estratégico 

e financeiro, como um processo integrado e coeso integrante do gerenciamento de 

corporações, foi se desenvolvendo de forma acentuada na segunda metade do século XX, 

mesmo que informalmente e sua estrutura teórica e conceitual pode ser identificada na 

gestão realizada por executivos de diversas corporações. 

Com relação ao conceito de estratégia e planejamento estratégico, Michael E. Porter foi 

responsável por formalizar e oficializar o tema, abordando de forma extensa e abrangente o 

conceito de estratégia, sob vários aspectos, bem como conseguiu relacionar seu 

desenvolvimento com outros aspectos da administração, nesse caso, aos aspectos 

financeiros e de planejamento financeiro na gestão corporativa. 

O planejamento financeiro mostrou ser um conceito presente no processo de gerenciamento 

corporativo, principalmente com a preocupação das empresas com relação ao seu 

posicionamento referente à sua situação financeira. Desde a utilização de sistemas 

complexos para o controle das finanças corporativas, até o desenvolvimento de uma teoria 

específica sobre o planejamento financeiro, foi possível avaliar a importância desse tema no 

processo de gerenciamento corporativo. Atualmente, o processo operacional corporativo 

exige um gerenciamento eficiente das finanças da empresa, tanto no aspecto de manutenção 

do capital de giro para que as operações possam ser realizadas, quanto na situação em que 



I I I 

os gestores avaliam projetos a serem adotados e seus retornos de investimentos projetados. 

Além disso, no caso da avaliação do retorno que uma unidade de negócio pode conseguir 

ou mesmo no caso de avaliar o potencial de geração de riqueza de uma empresa e, por 

conseqüência, seu valor de mercado, o gerenciamento financeiro assume um papel 

importante, sendo responsável por fornecer as informações que serão utilizadas como base 

na tomada de decisão referentes ao gerenciamento a ser realizado. 

Em muitos trabalhos consultados o conceito de planejamento estratégico e financeiro foi 

colocado como indispensável para que as empresas realizem um processo de gerenciamento 

corporativo eficiente e que atenda às necessidades que os mercados atuais, extremamente 

competitivos impõem aos seus participantes. Como resposta a um conjunto de necessidades 

impostas à gestão corporativa atual, foi identificado, na análise realizada, o conceito de 

gerenciamento com base no valor, que, de acordo com ao estudo realizado, sintetiza o 

conhecimento sobre a forma ideal de se realizar um processo de gestão corporativa 

eficiente, incluindo o planejamento estratégico e financeiro e destacando que o objetivo 

final do processo de gestão corporativa deve ser a geração de valor para o acionista. 

Além de utilizar de forma clara e eficiente os conceitos financeiros de fluxo de caixa 

descontado e retorno sobre o investimento, o gerenciamento com base no valor procura 

atender também a necessidade cada vez mais evidente, principalmente nos Estados Unidos, 

da realização de uma gestão corporativa voltada para o acionista da companhia. Dessa 

forma é razoável concluir que o gerenciamento com base no valor é, atualmente uma 

importante ferramenta gerencial que deve ser considerada no processo de gestão 

corporativa, principalmente por possuir, em seus conceitos básicos, a noção de 

planejamento estratégico de negócios e também possuir, de forma sólida, os conceitos 

relativos ao planejamento financeiro e suas diversas metodologias de avaliação de fluxo de 

caixa e investimentos. 

Porém, apesar de concluir, após a realizar a revisão conceitual dos trabalhos existentes, que 

o modelo de gerenciamento com base no valor, em conjunto com o planejamento 
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estratégico e o planejamento financeiro é a ferramenta ideal para ser adotada na gestão 

corporativa, pelos resultados que ela pode gerar, não foi possível a identificação de sua 

efetiva utilização nas empresas nos estudos empíricos realizados nesse trabalho, através das 

entrevistas subjetivas. A conclusão da pesquisa realizada não identifica a utilização do 

conceito de gerenciamento com base no valor na gestão das filiais das empresas 

multinacionais estudadas. 

Essa mostrou ser a grande limitação desse trabalho; não houve a identificação empírica de 

que as empresas estudadas utilizassem o conceito de gerenciamento com base no valor, na 

pesquisa de campo realizada. Talvez devido ao desenvolvimento incipiente desse conceito 

no Brasil, ou pela falta de fontes informativas sobre esse tema, a verificação apropriada não 

foi realizada. Um estudo empírico quantitativo sobre o tema poderia ser realizado para 

fornecer informações mais precisas sobre os resultados obtidos com a adoção dos conceitos 

teóricos aqui apresentados. 

A realização desse estudo empírico quantitativo surge como uma sugestão de trabalho 

futuro. Esse poderia ser realizado através de um estudo de evento, ou mesmo um estudo de 

caso, que seriam realizados procurando identificar os impactos da aplicação dos conceitos 

de planejamento estratégico e financeiro e também do gerenciamento com base no valor 

nas empresas, com a utilização de dados empíricos quantitativos. 

No caso da metodologia do estudo de evento, o impacto econômico do evento pode ser 

medido através da valorização de ativos observados num período de tempo relativamente 

curto; ao considerar uma mensuração direta, o período de tempo requerido pode passar para 

meses ou mesmo anos de observação. Um possível evento a ser considerado seria a adoção 

do conceito do planejamento estratégico, planejamento financeiro e do gerenciamento com 

base no valor. Dados referentes à operação da empresa antes e depois desse evento devem 

ser compilados, buscando identificar as diferenças que esse evento causou (Campbell e Lo, 

1997). 



Já no caso do estudo de caso, o estudo quantitativo seria mais específico, procurando 

avaliar casos mais diretos de empresas que adotaram os critérios aqui apresentados e os 

impactos e mudanças decorrentes dessa adoção. 
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Dessa forma, apesar de eventuais dificuldades que os gestores corporativos possam 

encontrar na implantação do conceito de planejamento estratégico e planejamento 

financeiro, assim como no gerenciamento com base no valor, conclui-se que cabe ao 

acionista da empresa participar de forma ativa na gestão realizada pelos executivos. Esses, 

por sua vez, ao estarem de acordo com a filosofia de que a criação de valor para o acionista 

deve ser seu objetivo maior na gestão realizada, devem gerenciar com o intuito de 

implementar essas ferramentas e conduzir o processo para alcançar uma gestão eficiente e 

que aumente o valor dos proprietários de suas ações. 
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