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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo tratar o artefato orçamento dentro do processo de gestão das 

organizações considerando que função está desenvolvendo, bem como a utilidade do artefato 

de maneira ampla. Nessa perspectiva a pesquisa foi desenvolvida a partir de survey single 

entity, em uma organização do setor elétrico brasileiro, usando uma abordagem mixing 

methods, em que entrevistas antecederam e complementaram o levantamento. Os dados da 

pesquisa foram coletados por meio de um questionário que foi enviado aos gestores de 

diversas áreas da organização. Foram aplicadas no presente trabalho duas técnicas de análise 

de dados. Primeiramente, a estatística descritiva com frequências e estatísticas (média, desvio 

padrão e moda). Além do mais, foi aplicada a técnica multivariada de Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE), de modo a buscar explicar o relacionamento entre os construtos.  

Os resultados obtidos através da aplicação da modelagem de equações estruturais vão de 

encontro em partes com a literatura. O estudo revelou que a utilidade do orçamento para o 

desempenho de determinadas funções, influenciam a percepção de utilidade do sistema 

orçamentário de maneira ampla, abrangendo a relevância de informações para a tomada de 

decisões e gestão da unidade de negócios ou gerência. Por fim, constatou-se que as funções de 

diálogo trouxeram impacto significativo e estatisticamente significante sobre a percepção de 

utilidade da prática orçamentária, enquanto as funções de planejamento não tiveram essa 

influência estatisticamente significante. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os modelos comportamentais em controle gerencial procuram explicar o desempenho 

da empresa ou, mais frequentemente, dos gestores (o desempenho no trabalho ou o 

desempenho gerencial) através das características dos sistemas de controle gerencial ou das 

atitudes e comportamentos dos gestores (FORNERINO, GODENER e RAY, 2010). 

Atitudes e/ou comportamentos de gestores em relação ao orçamento têm sido 

investigados na literatura da pesquisa em contabilidade gerencial sob rótulos similares, mas 

não idênticos como a satisfação com o orçamento, valor do orçamento, utilidade e 

desempenho (BIRNBERG, LUFT e SHIELDS, 2007). A percepção de utilidade (valor, 

sucesso, satisfação) é uma variável que tem sido utilizada em estudos que abordaram o 

orçamento empresarial sob diversos aspectos, dentre eles, as funções que o orçamento 

desempenha, suas dimensões e o seu estilo de uso (KENIS, 1979; MERCHANT, 1981; 

MAGNER, WELKER e CAMPBELL, 1996; POON,  PIKE, & TJOSVOLD, 2001; LU, 

2011). Como sinônimos das funções do orçamento, esses autores tem utilizado dos seguintes 

termos: facetas (facets), razões (reasons), papéis (roles). 

Para início de conversa, quais seriam as possíveis funções do orçamento numa 

organização? Estudos anteriores têm investigado razões do orçamento relacionadas ao 

desempenho ou utilidade da própria ferramenta orçamentária. Do ponto de vista teórico, esses 

trabalhos têm adotado construtos diferentes para definir as razões ou funções do orçamento. 

Hansen e Van der Stede (2004) estudaram a influência dos antecedentes (estratégia e estrutura 

organizacional), das razões (planejamento operacional, avaliação de desempenho, 

comunicação de objetivos, e formação da estratégia) e de algumas características do sistema 

orçamentário (pressão orçamentária e grau de dificuldade das metas) sobre o desempenho do 

orçamento em relação às razões predefinidas. Por outro lado, Sivalaban, Booth, Malmi e 

Brown (2009) apresentaram no seu estudo dez funções do orçamento resumidas em três 

funções principais, planejamento, controle e avaliação, em se tratando da sua importância no 

contexto do orçamento tradicional e rolling forecast.  

A maioria das pesquisas sobre orçamento que abordaram as críticas ao artefato tem 

como base o uso de orçamentos para fins de avaliação (JENSEN, 2001; HANSEN e VAN 

DER STEDE, 2004). No entanto, os sistemas formais de controles financeiros, como os 

orçamentos podem também ser utilizados por razões de planejamento e controle 

(MERCHANT e VAN DER STEDE, 2007). Nesse sentido, como contraponto, as 

organizações consideram os orçamentos mais importantes no desempenho das funções de 

planejamento e de controle do que de avaliação (SIVALABAN et al., 2009). Ultimamente, 

Ekholm e Wallin (2011) sugeriram duas principais razões para o orçamento: (i) o orçamento 

como processo de planejamento (planejamento, coordenação, alocação de recursos e 

determinação dos volumes operacionais) e (ii) o orçamento como peça de diálogo 

(comunicação, consciência, motivação) e com base nelas, estudaram a percepção de utilidade 

dos orçamentos fixo e flexível num contexto de incerteza.  

Além da falta de homogeneidade na definição das razões para o orçamento, esses 

estudos foram realizados com base em survey, junto com profissionais na sua grande maioria 

ocupando funções administrativas (SHASTRI e STOUT, 2008). No entanto, argumenta-se 

que investigar a percepção de utilidade das funções do orçamento tais como sugeridas por 

Ekholm e Wallin (2011) numa empresa com grau elevado de desenvolvimento histórico 

orçamentário e também com gestores de diferentes áreas funcionais de uma organização pode 

revelar aspectos relevantes para a compreensão da influência das razões de planejamento e 
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diálogo sobre a utilidade do orçamento percebida por gestores de outras áreas que não 

somente a financeira. As funções do orçamento não são padronizadas nem homogêneas, 

podendo assumir várias maneiras de serem utilizadas dentro das organizações (ABERNETHY 

e BROWNELL, 1999; SPONEM e LAMBERT, 2010). Para que o tema possa ser tratado, 

exatamente pela ausência de homogeneidade e padronização, o contexto deve ser especificado 

para que um estudo exploratório possa ser desenvolvido. Como decorrência do exposto, o 

trabalho busca responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre as funções da 

prática orçamentária em uma organização e a sua utilidade percebida pelos gestores de 

diversas áreas organizacionais? 
Para tanto, esta pesquisa busca contribuir com a literatura nos seguintes aspectos: o 

primeiro refere-se a obter evidências acerca da influência das razões para o orçamento 

(planejamento e diálogo) sugeridas por (EKHOLM e WALLIN, 2011) sobre o desempenho 

do orçamento; e o segundo trata de expandir a pesquisa sobre orçamento no sentido de 

incorporar o comportamento de gerentes de níveis médio, pois estes estão sob áreas que 

também merecem atenção (HANSEN, OTLEY e VAN DER STEDE, 2003). 

Portanto, o artigo está estruturado como segue. A próxima seção revisa a literatura 

sobre as funções do orçamento no processo de gestão empresarial e a eficácia da utilidade do 

orçamento em desempenhar algumas funções que lhe são atribuídas. Descreve-se a amostra, 

os instrumentos de mensuração das variáveis e do modelo de equações estruturais da 

pesquisa. Em seguida, reportam-se os resultados proporcionando uma discussão desses à luz 

da literatura previamente exposta. Por fim, apresentam-se as considerações finais destacando 

algumas observações e sugestões para futuras pesquisas. 

 

 

2. FUNÇÕES DO ORÇAMENTO NO PROCESSO DE GESTÃO EMPRESARIAL 

 

As funções do orçamento empresarial estão relacionadas ao seu apoio aos processos de 

gestão genéricos. Espejo (2008, p. 85) aponta que “as razões para o uso do sistema 

orçamentário referem-se aos motivos preferenciais pelos quais as organizações usam o 

orçamento”, ou seja, remete às funções e finalidades do orçamento para a organização 

especificamente. 

Na literatura contábil, destacam-se diversos papeis ou funções do orçamento no 

processo de gestão empresarial. Na maioria das organizações, o orçamento é um processo 

essencial do negócio. Os orçamentos são ferramentas importantes para planejamento, 

coordenação e avaliação de desempenho. Os sistemas de planejamento e orçamentos 

representam um importante componente dos sistemas de controle baseado em resultados 

financeiros. Um importante produto do sistema de planejamento e orçamento é um plano 

escrito que esclarece onde a organização deseja ir (objetivos), como pretende chegar lá 

(estratégias), e quais resultados deveriam ser esperados (metas de desempenho) 

(MERCHANT e VAN DER STEDE; 2012, p.306). 

Diversas funções são atribuídas ao orçamento tais como de avaliar a performance dos 

gerentes, motivar os responsáveis operacionais, comunicar entre os diferentes níveis 

hierárquicos, delinear a estratégia, prever as necessidades financeiras, gerenciar os riscos, 

coordenar e monitorar as diferentes atividades da organização, alocar os recursos e 

comunicar-se com o público externo (ANTHONY, 1988; EKHOLM e WALLIN, 2000, 

GIGNON-MARÇONNET, 2000). 

Merchant e Van der Stede (2012) também atribuem quatro funções para o planejamento 

e orçamento: planejamento; coordenação; facilitar a gestão à alta gerência; motivação. Esses 
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autores consideram que o planejamento envolve a tomada de decisões antecipadas e 

pensamento de longo prazo, tornando os sistemas de controle proativos. A coordenação 

envolve o compartilhamento das informações para os níveis organizacionais, envolvendo 

comunicação top-down das metas e prioridades e comunicação bottom-up sobre 

oportunidades, necessidade de recursos, limitações e riscos. A gestão da alta gerência envolve 

a gestão por exceção e formas de controle dos gestores. A motivação em relação às metas 

estabelecidas e sistemas de avaliação de desempenho, remuneração e recompensa. 

Sponem e Lambert (2010) determinam que em um escopo mais completo, o orçamento 

é apresentado como um meio de avaliar o desempenho dos gestores, para motivar a 

comunicação entre diferentes níveis hierárquicos, para implantar a estratégia, prevendo 

necessidades financeiras, gerenciar riscos, coordenar e controlar as diversas atividades da 

empresa, autorizar despesas, alocar recursos e se comunicar com as partes interessadas 

externas.  

Sivalaban et al. (2009), por sua vez, realizaram uma pesquisa com 331 contadores de 

médias e grandes empresas a fim de identificar em meio às críticas ao orçamento quais as 

funções são consideradas mais importantes, além de identificar o uso de rolling forecast como 

técnica complementar ao orçamento anual. Esses autores dizem que as pesquisas devem 

identificar os construtos chave para o orçamento, de modo a aprimorar a relevância na 

pesquisa nesse campo. Sivabalan et al. (2009) apresentam três funções principais, ramificadas 

em 10 funções, distribuídas seis para planejamento, duas para controle e duas para avaliação. 

(quadro 1). 

Em se tratando da função de planejamento, Sivalaban et al. (2009) apresentam seis 

funções específicas:  coordenação de recursos, formulação de planos de ação, gestão da 

capacidade produtiva, determinação dos preços de venda requeridos, estímulo a 

comportamento inovador e prestação de informações a terceiros. A coordenação de recursos é 

o processo de solicitar e negociar valores no orçamento. A formulação de planos de ação 

envolve a escolha de alternativas competitivas para a organização. A gestão da capacidade 

produtiva se relaciona com os custos de produção, o que é necessário para a determinação de 

preços de vendas. O estímulo à inovação abrange a influência de comportamentos dos 

gestores das organizações. A função de prestação de informações dentro do planejamento 

remete à divulgação de expectativas futuras a acionistas e credores. A função controle remete 

especificamente ao controle de custos das operações através da gestão de despesas, e ao 

monitoramento realizado pelo conselho de administração em relação às atividades dos 

gestores, pois se caracteriza como uma expectativa que foi disseminada na organização, as 

quais os diretores esperam que sejam alcançadas. A função avaliação é segregada em 

avaliação individual dos gestores da organização e de grupo de gestores, considerado como 

unidade de negócio. Milani (1975), por exemplo, abrangeu ambas as avaliações. Sivalaban et 

al. (2009) tratam que em contextos diferentes o uso do orçamento para a avaliação de gestores 

e unidades de negócio poderá ser ajustado. 

 
Quadro 1 – Funções Orçamento empresarial. 

Funções Funções específicas 

Planejamento 

(1) coordenação de recursos; (2) formulação de planos de ação; (3) gestão da capacidade 

produtiva; (4) determinação dos preços de venda requeridos; (5) estímulo a comportamento 

inovador; (6) prestação de informações a terceiros.  

Controle (7) dispositivo de monitoramento pelo conselho de administração; (8) controle de custos. 

Avaliação (9) avaliação dos gestores; (10) avaliação de unidades de negócio. 

Fonte: Elaborado com base em Sivalaban et al (2009) 
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Hansen e Van der Stede (2004) levantaram uma lista de razões potenciais para o uso do 

orçamento nas organizações. Esses autores buscaram analisar as funções do orçamento 

empresarial, a partir de seus antecedentes (características do orçamento – dificuldade de 

metas, participação – e variáveis contingenciais como tamanho, estratégia), e o seu impacto 

sobre a efetividade das funções e do orçamento como um todo, percebida pelos gestores. Em 

suma, o estudo fornece evidência de que o orçamento possui diferentes papéis nas 

organizações, e que as diferentes funções têm antecedentes distintos que influenciam o 

desempenho das funções de diversas maneiras (HANSEN e VAN DER STEDE, 2004, p. 

417).  Hansen e Van der Stede (2004) revelam o dilema e a controvérsia em se determinar as 

funções do orçamento para as organizações, e explicam sucintamente quais conceitos fazem 

parte das quatro funções para o orçamento subdividas em foco operacional e no curto prazo 

(planejamento operacional e avaliação de desempenho) e foco estratégico e no longo prazo 

(comunicação de metas e formação da estratégia). Inicialmente, a maioria dos estudos sobre o 

planejamento no contexto do orçamento aponta para o planejamento operacional.  Os estudos 

normalmente discutem o orçamento como ferramenta para implementar a estratégia e não 

como formador da estratégia (SIMONS, 1995), Alguns estudos veem o planejamento 

segregado das funções de alocação de recursos e coordenação (EPSTEIN e MANZONI, 

2002), enquanto outros destacam a alocação de recursos como parte do planejamento 

operacional, e segregam a coordenação e comunicação como funções específicas 

(HORNGREN, DATAR e FOSTER, 2003).  

A ideia de múltiplas funções para o orçamento é defendida por alguns que apontam que 

a lista de funções para o orçamento não é nova, existindo diversas fontes potenciais como 

livros (ANTHONY e GOVINDARAJAN, 2000; MERCHANT e VAN DER STEDE, 2007; 

SIMONS 1995), pesquisas acadêmicas (EKHOLM e WALLIN, 2000; LUFT e SHIELDS, 

2003; SIVABALAN et al.,2009) e a prática (HOPE e FRASER,  2003). Fisher, Sean, Peffer, 

e Sprinkle, (2002) discutem que apesar de servir a funções múltiplas, a combinação das 

mesmas pode criar mais valor à empresa ao melhorar o desempenho das pessoas e diminuir a 

folga financeira (slack). Por outro lado é questionada por outros que dizem que o sistema de 

controle orçamentário não pode servir para funções múltiplas como planejamento e avaliação 

de desempenho, podendo existir conflito entre essas funções (BARRETT e FRASER, 1977; 

CHURCHILL, 1984; MERCHANT e MANZONI, 1989). Barret e Fraser (1977) apresentam 

três funções principais para o orçamento, sendo planejamento, motivação e avaliação e duas 

funções “menores”, coordenação e educação, e acreditam existir conflitos entre as mesmas. 

Por exemplo, o conflito entre planejamento e motivação remete ao grau de dificuldade das 

metas, pois se acredita que quanto maior esse grau, maior a motivação, no entanto, menos 

provável de o planejamento ser considerado eficaz. Churchil (1984) complementa Barret e 

Fraser (1977) ao dizer que o melhor orçamento para controle talvez não seja o melhor para o 

planejamento. Churchil (1984) apontou as seguintes funções para o orçamento: planejamento, 

comunicação de metas, avaliação de desempenho e motivação dos gestores. 

O desempenho das funções do orçamento destacadas na literatura depende amplamente 

da utilidade percebida da informação gerada do sistema orçamentário que é um importante 

construto para o desenho do próprio sistema como sistema de informação gerencial 

(LARCKER & LESSIG, 1980), o que por sua vez está atrelado às múltiplas funções que o 

orçamento desempenha nas organizações. 
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3. TESTES EMPÍRICOS SOBRE UTILIDADE DO ORÇAMENTO 

 

A partir da psicologia cognitiva é possível depreender que a percepção dos gestores 

acerca de um artefato contábil pode depender, além de outros fatores, do modo como ele é 

desenhado e usado dentro das organizações. Libby e Lindsay (2010) consideram que as 

diferenças de percepção de valor em relação ao orçamento (budget value) podem estar 

associadas ao modo como o orçamento é desenvolvido e usado pelas organizações. Além do 

mais, alguns autores consideram que os sistemas de controle gerencial tem impacto sobre a 

atitude dos gestores e empregados (KENIS, 1979; MERCHANT, 1981), dentre as atitudes, a 

percepção de utilidade.  

O construto de percepção de utilidade foi aplicado em pesquisas que discutiram a gestão 

de sistemas de custos (PIZZINI, 2006; TONTISET e USSAHAWANICHAKIT, 2009) e 

trabalhos de sistema de informações (Hart & Porter, 2004). Alguns desses trabalhos 

utilizaram as características da informação (acurácia, tempestividade, integridade, 

confiabilidade e relevância) como determinantes para a percepção de utilidade do sistema. 

Apesar de haver alguma discordância quanto aos conceitos de utilidade e relevância, eles têm 

a essência similar. Hart e Porter (2004, p. 48) definem a utilidade como “o grau em que uma 

pessoa considera que a utilização de um sistema particular aumentaria o seu desempenho no 

trabalho”. Já o conceito de relevância é tratado como a percepção do gestor quanto ao grau em 

que o sistema atende às suas necessidades de informação, auxiliando a tomada de decisões 

(PIZZINI, 2006). 

Compartilhando do mesmo entendimento dos aspectos relacionados à utilidade, Lu 

(2011) buscou investigar os fatores que afetam as percepções de gerentes de hospitais em 

relação ao orçamento e, por consequência, o impacto sobre o desempenho. A autora aborda 

que a atitude relacionada ao orçamento abrange a percepção de utilidade e de relevância. A 

percepção de utilidade se refere à medida que o gerente departamental considera o processo 

orçamentário como importante e válido, e a percepção de relevância remete à quão relevante a 

informação constante no orçamento é para a tomada de decisões dos gerentes departamentais. 

A amostra do estudo foi composta por 132 gerentes de um hospital público. 

Shastri e Stout (2008) realizaram uma pesquisa com executivos da área de contabilidade 

e gestores de finanças objetivando examinar a utilidade, a satisfação e o valor percebido no 

processo orçamentário. O trabalho buscou particularmente responder algumas questões como: 

(i) o orçamento agrega valor para as organizações? Se assim for, como? (ii) Quão satisfeitos 

são os gerentes de finanças e de contabilidade sobre o papel que os orçamentos desempenham 

dentro de uma organização? A utilidade do sistema orçamentário foi medida através de escala 

em relação aos objetivos de negócios específicos: planejamento estratégico, planejamento 

operacional/recursos, controle operacional, comunicação, coordenação/trabalho em equipe 

através de subunidades, coordenação/trabalho em equipe em todas as áreas funcionais, 

motivação e determinação de incentivo e remuneração. Os autores destacam que em um 

cenário de contabilidade gerencial tradicional, o orçamento é considerado importante somente 

para as funções de planejamento e de controle. Porém, a percepção de utilidade para outras 

funções tais como planejamento estratégico, comunicação e incentivos e remuneração sugere 

que pode haver um olhar para frente. Por fim, Shastri e Stout (2008) discutem a utilidade 

percebida do orçamento a luz dos objetivos de negócios, ou seja, das razões para o orçamento 

e esta mesma utilidade em função de nível agregado e entre o nível corporativo e subgrupos 

de segmentos. 

A utilidade percebida do processo orçamentário não varia muito com base em se os 

entrevistados estão no nível corporativo ou segmento. Uma diferença é que os entrevistados 
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de nível de segmento percebem o orçamento como mais útil no que se refere ao planejamento 

estratégico, mas os entrevistados de nível corporativo indicam uma maior utilidade em termos 

de recursos e planejamento operacional. Respondentes de nível corporativo também percebem 

o orçamento como mais útil para coordenar todas as subunidades, bem como uma ferramenta 

para a determinação de recompensas e incentivos. Os entrevistados também foram convidados 

a indicar o seu nível de satisfação com o sistema orçamentário da sua organização no que se 

refere à uma lista de objetivos de negócios (SHASTRI e STOUT, 2008).  

Mais de 40% dos entrevistados estão muito satisfeitos com o processo orçamentário, 

exceto em relação à coordenação e trabalho em equipe através de unidades de negócio. O 

controle operacional foi citado como o objetivo (ou benefício) do orçamento em que os 

indivíduos são os mais satisfeitos. Esta constatação não é surpreendente, dado que o controle 

operacional é um dos propósitos clássicos para preparar e utilizar os orçamentos. Também, 

observou-se que mais de 10% dos entrevistados não estão satisfeitos com o processo 

orçamentário. Esta disparidade entre a utilidade do orçamento, em geral, em relação ao 

aumento da insatisfação dentro de um contexto organizacional específico sugere que alguns 

dos investigados consideram que o processo orçamentário dentro de sua respectiva 

organização não é o ideal e, possivelmente, não produz o tipo de resultados que eles gostariam 

de obter (SHASTRI e STOUT, 2008). 

De acordo com Ekholm e Wallin (2011), faz-se necessário notar que a utilidade do 

orçamento para fins diferentes pode ter diferentes dimensões e relacionadas ao 

desenvolvimento histórico do processo orçamentário da organização. Os autores no seu 

estudo citam o exemplo da Suécia onde duas dimensões podem ser esperadas: (1) orçamento 

como um processo de planejamento (planejamento, coordenação, alocação de recursos e 

determinação de volumes operacionais) e (2) orçamento como um processo de diálogo 

(comunicação, consciência, motivação). 

Hansen e Van der Stede (2004) consideram que a satisfação relacionada ao orçamento 

empresarial é significativa e positivamente relacionada com o desempenho das funções de 

planejamento operacional, avaliação de desempenho, comunicação de metas e formação de 

estratégias. Nesse sentido, esse trabalho se caracteriza como o principal referencial para a 

elaboração do modelo estrutural que discutirá a utilidade percebida do sistema orçamentário 

em relação à utilidade das funções desempenhadas no contexto de uma organização brasileira 

de grande porte, cujos gerentes abrangem diversas áreas organizacionais. 
 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia pode ser entendida como uma abordagem mais ampla para se estudar 

tópicos de pesquisa (AHRENS e CHAPMAN, 2006). Ela abarca o posicionamento ontológico 

do problema e a especificação da coleta e do tratamento de dados. A metodologia do presente 

trabalho consiste em um survey single entity, cujo principal método de coleta é um 

questionário eletrônico encaminhado a um grupo de gerentes de uma empresa brasileira de 

grande porte do setor elétrico. É importante destacar que foi elaborado um protocolo de ética 

com o objetivo de apresentar o escopo da pesquisa aos responsáveis da empresa, os 

procedimentos de coleta de dados, o cronograma de desenvolvimento da pesquisa, assim 

como os aspectos éticos relacionados aos procedimentos de coleta de dados. 

A presente pesquisa emprega o nível de análise do indivíduo, considerando múltiplos 

respondentes dentro uma única organização (VAN DER STEDE, YOUNG e CHEN, 2005). 

Certamente, esse tipo de metodologia pode refletir razoavelmente as crenças de diversas áreas 
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da organização, e assim da mesma como um todo. Outros estudos em controle gerencial 

utilizaram essa mesma metodologia (BROWNELL & HIRST, 1986; CHOW, KATO & 

MERCHANT, 1996), apesar de se considerar que não seja a mais frequente (VAN DER 

STEDE, YOUNG & CHEN, 2005). A escolha dessa metodologia decorreu da importância de 

se estudar os fenômenos de modo mais profundo tendo a lógica de um único contexto 

organizacional. 

A população da pesquisa consiste em gerentes e superintendentes de diversas áreas de 

uma empresa de grande porte do setor elétrico, denominada no trabalho com o nome fictício 

de Energia S.A.. Esses gestores participam do processo orçamentário como provedores de 

informações, usuários ou ambos, e compõem na estrutura hierárquica, cargos que reportam 

diretamente às diretorias.  

A escolha da empresa decorreu de vários fatores que proporcionam um estudo de 

profundidade, dada a complexidade do tema; primeiramente, a Energia S.A. tem processos de 

gestão reconhecidos em prêmios de qualidade, e dentre os processos de gestão está o 

orçamento empresarial. Além do mais, a Energia S.A. é uma sociedade de grande porte a qual 

possui diversos cargos em nível de gerência. Isso poderia permitir a realização de uma 

pesquisa mais ampla e a obtenção de certo número de questionários que viabilizassem o 

survey. E pela complexidade da empresa e dos processos relacionados foi percebido um 

campo altamente fértil para a realização da pesquisa de campo.  

A Energia S.A. é um grupo de empresas atuante no setor elétrico brasileiro em vários 

negócios.  Atualmente, o Grupo Energia S.A., com ações cotadas em mercados de capitais, é 

reconhecido nacional e internacionalmente pelo relacionamento com investidores e outros 

públicos, além do foco em sustentabilidade.  Quanto à utilização de modelos de suporte à 

gestão, a Energia S.A. utiliza modelos baseados nas normas ISO da Série 9000 e 14000 e no 

modelo de excelência em gestão da Fundação Nacional da Qualidade -– FNQ, o que fornece 

indícios para a existência de excelência na gestão. A estrutura de governança do Grupo 

Energia S.A. é composta pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria 

Executiva. Existem diversos Comitês ligados ao Conselho de Administração, abrangendo 

funções como estratégia, finanças, auditoria, riscos, recursos humanos e governança 

corporativa. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação máximo na estrutura de 

governança e dentre suas funções está a aprovação do orçamento anual. 

A amostra coletada foi de 75 respondentes, de uma população de aproximadamente 180, 

de diversas áreas dentro da organização. Essa amostra pode ser considerada representativa, 

mas não probabilística, e sim não aleatória, intencional e por acessibilidade (MARTINS e 

THEÓPHILO, 2007). Alguns artigos utilizaram amostras semelhantes e aplicaram técnicas de 

análise dos dados similares (MAGNER et al., 1996; VAN DER STEDE et al., 2005). 

Quanto aos instrumentos de mensuração para os construtos discutidos na revisão da 

literatura, pode-se indicar que os mesmos foram capturados em pesquisas científicas 

anteriores. Para as funções do orçamento foram utilizados de base os instrumentos aplicados 

por Ekholm e Wallin (2011), os quais subdividem as funções do orçamento em onze (11) 

itens e duas variáveis sendo elas as funções de planejamento e de diálogo, em uma escala que 

indica 1 como função nada útil e 5 remete à muito útil.. As funções de planejamento são: (i) 

planejamento vinculado às estratégias da empresa; (ii) coordenação das unidades da empresa; 

(iii) alocação de recursos para as unidades; (iv) determinação dos volumes operacionais; (v) 

atribuição de responsabilidades. Já as funções de diálogo são: (i) acompanhamento/follow-up 

para facilitar correções rápidas; (ii) comunicação de objetivos e ideias; (iii) criação da 

consciência daquilo que é importante para alcançar; (iv) operacionalização dos objetivos; (v) 

motivação do pessoal; (vi) constituição de uma base para sistemas de remuneração e bônus. 
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Esses autores se basearam nas funções estabelecidas em Ax e Kullven (2005), e fizeram esse 

agrupamento através da aplicação da análise fatorial. 

Os instrumentos utilizados para capturar a percepção de utilidade do orçamento são 

cinco (MAGNER et al., 1996): (i) o orçamento me permite gerenciar melhor a minha 

gerência; (ii) o orçamento me permite manter e aprimorar o meu desempenho como gerente; 

(iii) o orçamento me permite estar sempre ciente sobre o que é necessário para obter um bom 

desempenho no meu trabalho; (iv) o orçamento me fornece informações adequadas para 

otimizar as decisões e cumprir meus objetivos de desempenho; (v) o orçamento me torna apto 

a obter informações táticas e estratégicas necessárias para avaliar alternativas de decisões. 

Inicialmente, foi aplicado o teste piloto do questionário com profissionais que trabalham 

com orçamento, além de gerentes dentro da própria empresa pesquisada. Após os ajustes 

realizados que consistiam em sua maioria na revisão das afirmativas, o questionário foi 

enviado aos gestores através Gerência de Orçamento da Energia S.A., anexado a uma carta de 

explicação da pesquisa, com os objetivos e o tratamento dos dados. Após uma semana, foi 

encaminhado novamente um novo e-mail, agora para os não respondentes. 

No presente trabalho foram aplicadas duas técnicas de análise de dados. Primeiramente, 

a estatística descritiva com frequências e estatísticas (média, desvio padrão e moda). Além do 

mais, para testar as hipóteses, foi aplicada a técnica multivariada de Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE), de modo a buscar explicar o relacionamento entre os construtos a partir 

dos instrumentos do questionário. O uso de Modelagem de Equações estruturais em pesquisas 

de controle gerencial tem ocorrido com maior frequência (SMITH e LANGFIELD-SMITH, 

2004), e tem como uma das principais vantagens a possibilidade de trabalhar com 

relacionamentos complexos e com amostras pequenas (CHIN e NEWSTED, 1999; CINTRA, 

2011). Para a análise estatística foram utilizados os softwares Microsoft Excel e SPSS e para a 

modelagem de equações estruturais o software SmartPLS 2.0. 

 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Os respondentes abrangem principalmente as diretorias relacionadas aos negócios 

principais da empresa, ou seja, operacionais (41), seguidos de gerências que exercem funções 

corporativas como finanças, gestão empresarial, jurídico e comunicação (27), e outras 

gerências subordinadas à área comercial (3), à vice-presidência (2) e à presidência (1). Apenas 

um respondente não informou a área em que atua. Em média, os respondentes tem 46 anos de 

idade, estão na empresa há 25 anos e atuam na respectiva gerência há 6 anos.  

A Tabela 1 abaixo apresenta a distribuição das frequências e as estatísticas para as 

funções do orçamento. Quanto às funções, pode-se perceber que os gestores perceberam como 

mais úteis (com maior média) as seguintes funções do orçamento: (i) planejamento vinculado 

às estratégias da empresa (4,45); (ii) alocação de recursos para as unidades (4,45); (iii) 

coordenação das unidades da empresa (4,29); (iv) determinação dos volumes operacionais 

(4,29). Segundo a classificação realizada por Ekholm e Wallin (2011), pode-se perceber que 

todas essas funções estão relacionadas ao construto denominado função planejamento. Alguns 

estudos da literatura indicaram que a “macro” função planejamento era percebida como mais 

útil pelos gestores nas empresas (HANSEN e VAN DER STEDE, 2004; SIVALABAN et al., 

2009), por ser sua função tradicional. Shastri e Stout (2008), em uma pesquisa realizada com 

profissionais da área de finanças, apontaram que a prática orçamentária é muito útil para o 

controle operacional (84,3%) e para planejamento de recursos/operacional (73,5%), resultado 

semelhante ao apontado anteriormente, em se tratando de funções estritamente operacionais. 
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Esses resultados enfatizam que o orçamento pode exercer múltiplas funções dentro das 

empresas e em suas diferentes áreas, assim como apontado por Barret e Fraser (1977) e 

Churchill (1984) e outros estudos empíricos conduzidos mais recentemente (HANSEN e 

VAN DER STEDE, 2004; SHASTRI e STOUT, 2008).  

 
Tabela 01 - Estatísticas das funções do orçamento 

1 2 3 4 5 Média Moda DP 

Plan
Planejamento vinculado às estratégias da

empresa
1,33 1,33 6,67 32,00 58,67 4,45 5 0,79

Coo Coordenação das unidades da empresa 0,00 4,00 5,33 48,00 42,67 4,29 4 0,75

Alo Alocação de recursos para as unidades 0,00 2,67 2,67 41,33 53,33 4,45 5 0,68

Det Determinação dos volumes operacionais 0,00 1,33 14,67 37,33 46,67 4,29 5 0,77

Atr Atribuição de responsabilidades 1,33 9,33 18,67 42,67 28,00 3,87 4 0,98

Acom
Acompanhamento (Follow-up) para facilitar

correções rápidas
2,67 5,33 17,33 48,00 26,67 3,91 4 0,95

Com Comunicação de objetivos e idéias 1,33 13,33 18,67 40,00 26,67 3,77 4 1,03

Cri Criação da consciência daquilo que é

importante para alcançar

0,00 13,33 10,67 41,33 34,67 3,97 4 1,00

Ope Operacionalização dos objetivos 0,00 8,00 14,67 34,67 42,67 4,12 5 0,94

Mot Motivação do pessoal 4,00 18,67 24,00 30,67 22,67 3,49 4 1,16

Cons
Constituição de uma base para sistemas de

remuneração e bônus
2,67 8,00 13,33 41,33 34,67 3,97 4 1,03

Indicadores Funções
Frequência (%) Descritivas 

 
 

Quanto à percepção de utilidade atribuída ao orçamento como um todo houve uma 

maior uniformidade de respostas, dentro de cada instrumento. Os instrumentos que obtiveram 

maior média, indicando a concordância com as afirmativas foram: (i) o orçamento me permite 

gerenciar melhor a minha gerência (4,09); (ii) o orçamento me permite manter e aprimorar o 

meu desempenho como gerente (4,00). Tais resultados indicam que o orçamento é percebido 

como uma importante ferramenta de gestão e como provedor de informações para a tomada 

de decisões (MAGNER et al., 1996; HANSEN e VAN DER STEDE, 2004; CHAPMAN e 

KIHN, 2009). Shastri e Stout (2008) também investigaram se o orçamento cria valor para a 

organização como um todo no que tange à gestão e à tomada de decisões. Os resultados 

indicam que 40% dos respondentes consideram que o processo orçamentário alcança seus 

objetivos de gestão, enquanto que para 23% agrega pouco valor. 

A análise da Modelagem de Equações Estruturais é subdividida em duas etapas, 

primeiramente a análise do modelo de mensuração e em seguida a análise do modelo 

estrutural. A validação do Modelo de Mensuração, é realizada a partir da análise da validade 

convergente, tendo em vista a carga fatorial e a Variância Média Extraída (AVE – Average 

Variance Extracted) e da confiabilidade (CC - Confiabilidade Composta). A carga fatorial 

deve ser superior a 0,7, a AVE superior a 0,5, e a confiabilidade composta superior a 0,7. Na 

sequência a análise da validade discriminante que abrange cargas cruzadas (nível dos 

indicadores) e a raiz quadrada da AVE sendo maior que as correlações entre as variáveis 

latentes (nível das variáveis latentes). 

Pôde-se perceber inicialmente, que as cargas fatoriais são superiores a 0,7, com exceção 

ao indicador “cons” (constituição de uma base para sistemas de remuneração e bônus), no 

entanto deve ser mantido, pois em conjunto, explica a variável latente diálogo. Quanto à 

análise da AVE e da CC percebe-se que elas atendem aos critérios de decisão apresentados 

(tabela 2). 
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Tabela 02 - Variância e confiabilidade das variáveis latentes – Modelo Inicial 

                           AVE CC 

Funções do Orçamento   

          Planejamento 0,6339 0,8961 

           Diálogo 0,6578 0,9193 

   

Percepção de Utilidade 0,7865 0,9484 

 

 

A Tabela 3 indica a Análise Discriminante do Modelo 1, ou seja, que os indicadores 

explicam a respectiva variável latente, ao mesmo tempo em que possuem cargas baixas para 

as outras variáveis latentes. A partir dessa análise, chama-se a atenção para a exclusão dos 

indicadores “Atr”, “Acom”, pelo fato de explicarem bastante outras variáveis latentes, e não 

contribuírem para a explicação das respectivas variáveis.  

 

Após a eliminação dos referidos instrumentos, se aplicou novamente as análises 

anteriores, as quais implicaram em validade convergente e discriminante do Modelo de 

Mensuração alterado. Uma vez concluídas as validações do Modelo de Mensuração, pode-se 

conduzir a análise do Modelo Estrutural. A análise do Modelo Estrutural segue dois passos. 

Primeiramente a determinação do R2 que indica a porcentagem da variância de uma variável 

latente dependente que é explicada por outras variáveis latentes independentes. Para fins de 

análise, utilizou-se os valores sugeridos nas ciências sociais por Cohen (1977), que indica: (i) 

o R2 próximo a 2% remete à explicação baixa; (ii) o R2 próximo a 13% indica explicação 

média; (iii) e R2 acima de 26% sugere explicação alta. Quanto à intensidade do coeficiente 

estrutural, estima-se que um coeficiente menor que 0,35 seja baixo, entre 0,35 e 0,6 médio e 

acima de 0,6 represente um coeficiente alto. O R2 gerado no modelo estrutural alterado (figura 

1) indica a uma explicação alta, com R2 de 34,8%. Já quanto aos coeficientes estruturais, 

obteve-se um coeficiente baixo entre as funções de planejamento e a percepção de utilidade 

(0,210), e um coeficiente médio entre as funções de diálogo e a percepção de utilidade 

(0,426), conforme tabela 4. 

 

O bootstraping no Software SmartPLS demonstra o grau de significância entre os 

instrumentos e as variáveis latentes, e essas sobre as variáveis latentes entre si. O bootstraping 

foi calculado com 1000 sub-amostras, cujo critério de aceitação do modelo é que os valores 

calculados sejam superiores a 1,99 (amostra de 80 e 5% de nível de significância) ou 

superiores a 1,66 (amostra de 80 e 10% de nível de significância), no que se refere ao teste t 

de student. O bootstraping aponta que a relação entre planejamento e percepção de utilidade 

não é significante a um nível de significância de 10%, enquanto a função diálogo é 

significante a um nível de significância de 5%, conforme a Tabela 4. 
 

 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

12 

 

Tabela 03 - Matriz com as cargas fatoriais – Análise de Validade Discriminante Instrumentos Modelo Inicial 

Instrumentos 

Variáveis Latentes 

Planejamento Comunicação 
Percepção de 

Utilidade 

  Plan 0,7433 0,5782 0,3691 

   Coo 0,8139 0,5708 0,4410 

   Alo 0,8448 0,6493 0,4574 

   Det 0,8409 0,6654 0,4218 

   Atr 0,7306 0,7455 0,6180 

  Acom 0,7170 0,7173 0,4879 

   Com 0,7148 0,8848 0,5158 

   Cri 0,6367 0,8721 0,4520 

   Ope 0,7450 0,8294 0,5176 

   Mot 0,6884 0,8767 0,5156 

  Cons 0,4517 0,6574 0,3639 

PR_q19 0,4889 0,5460 0,8685 

PR_q20 0,5494 0,5230 0,8747 

PR_q21 0,4769 0,4919 0,8470 

PU_q17 0,5392 0,4656 0,9042 

PU_q18 0,6050 0,5900 0,9371 

 

 
Tabela 04 - Coeficientes Estruturais – Modelo Ajustado  

  
Amostra 

Original (O) 

Erro padrão 

(STERR) 

Estatística t 

(|O/STERR|) 

Planejamento -> Percepção de Utilidade 0,2106 0,1337 1,5748 

Diálogo -> Percepção de Utilidade 0,4266 0,1331 3,2045 

 

Os resultados obtidos através da aplicação da modelagem de equações estruturais vão de 

encontro em partes com a literatura (HANSEN e VAN DER STEDE, 2004; EKHOLM e 

WALLIN, 2011). Constatou-se inicialmente, no agrupamento realizado para as funções do 

orçamento em planejamento e diálogo, que alguns instrumentos não os explicavam. 

(EKHOLM e WALLIN, 2011). Percebe-se na literatura em geral uma diversidade de funções 

para o orçamento, que podem estar ou não agrupadas em macro funções ou mesmo processos 

de gestão. Talvez a utilização de outra classificação para as funções do orçamento, poderia ter 

trazido outros resultados, como por exemplo, as quatro funções de Hansen e Van der Stede 

(2004) ou as três macro funções de Sivalaban et al. (2010). 

Além disso, percebeu-se que a utilidade do orçamento para o desempenho de 

determinadas funções, influenciam a percepção de utilidade do sistema orçamentário de 

maneira ampla, abrangendo a relevância de informações para a tomada de decisões e gestão 

da unidade de negócios ou gerência (MAGNER et al., 1996; PIZZINI, 2006). Alguns estudos 

investigaram esses fatores de maneira segregada, o que torna difícil a comparação dos 

resultados empíricos (SHASTRI e STOUT, 2008; LIBBY e LINDSAY, 2009), os quais ainda 

focaram em profissionais da área financeira. O único estudo, identificado no presente artigo, 

que estudou tal influência, foi o de Hansen e Van der Stede (2004), apesar de terem focado 

em profissionais responsáveis pela prática orçamentária em suas unidades de negócios. Esses 

autores apontaram de maneira ampla que o desempenho das quatro funções do orçamento 
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(planejamento operacional, avaliação de desempenho, comunicação de metas e formação de 

estratégias) trouxe impactos sobre a percepção de utilidade da prática orçamentária. 

 
Figura 1 – Modelo Estrutural Ajustado 

 
 

Como contraponto a Hansen e Van der Stede (2004), verificou-se, através dos 

resultados empíricos, que as funções de diálogo trouxeram impacto significativo e 

estatisticamente significante sobre a percepção de utilidade da prática orçamentária, enquanto 

as funções de planejamento não tiveram essa influência estatisticamente significante. Esse 

resultado é contrário ao indicado por Hansen e Van der Stede (2004), pois para esses autores, 

a utilidade da função planejamento operacional teve maior influência (fator mais alto), em 

detrimento às demais funções, sobre a satisfação com a prática orçamentária, apesar de todas 

as quatro funções terem sido significativas estatisticamente. Cabe destacar, que esses estudos 

não são exatamente comparáveis, devido ao fato de serem distintos os respondentes e os 

construtos. 

De maneira geral, o resultado obtido na análise do presente artigo, pode indicar 

oportunidade para a discussão do orçamento como um instrumento estático, ou seja, cujo 

objetivo é fornecer um retrato da empresa, ou como um artefato de gestão e de tomada de 

decisões, o que pode levar à analogia com conceitos de estilos de uso do orçamento 

(ABERNETHY e BROWNELL, 1999; SPONEM e LAMBERT, 2010).  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve como objetivo analisar a relação entre a importância das funções 

relacionadas à prática orçamentária (agrupadas em planejamento e diálogo) e a utilidade 

percebida do artefato, em se tratando de tomada de decisões e gestão, por parte de gestores de 

diversas áreas em um único contexto organizacional. 

A pesquisa demonstrou que a prática orçamentária possui múltiplas funções dentro de 

uma única empresa, o que é percebido por gestores de áreas operacionais e de gestão, 

agregando àqueles estudos que focaram principalmente em gestores da área financeira (CFO’s 

e controllers). Não foi o objetivo do trabalho discutir o conflito existente entre essas funções 
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assim como fizeram alguns estudos (BARRET e FRASER, 1977; CHURCHIL, 1984), mas 

pesquisas futuras poderiam investigar esse conflito. 

Os estudos empíricos identificados que tratam desse relacionamento na literatura são 

escassos tanto no ambiente nacional quanto internacional. Os principais estudos foram 

Hansen e Van der Stede (2004) e Shastri e Stout (2008), que estudarem a importância e o 

desempenho das múltiplas funções. O que se pôde perceber pelo presente artigo e que também 

foi discutido por esses autores, é que a utilidade das funções do orçamento pode influenciar a 

utilidade percebida da prática orçamentária de maneira ampla. 

O trabalho utilizou o agrupamento das funções com base em Ekholm e Wallin (2011) 

pelo fato de se considerar que as funções planejamento e diálogo pudessem permitir uma 

discussão mais profunda do relacionamento proposto. Foi percebido que por mais que a 

maioria dos livros-texto e artigos privilegiassem a função de planejamento para o orçamento 

(planejamento vinculado às estratégias da empresa, coordenação das unidades da empresa, 

alocação de recursos para as unidades, determinação dos volumes operacionais, atribuição de 

responsabilidades), quando este também é usado como instrumento de diálogo 

(acompanhamento/follow-up para facilitar correções rápidas, comunicação de objetivos e 

ideias, criação da consciência daquilo que é importante para alcançar, operacionalização dos 

objetivos, motivação do pessoal, constituição de uma base para sistemas de remuneração e 

bônus), ele tende a influenciar a utilidade percebida da prática orçamentária. A “classificação” 

entre essas duas funções não é tão clara na literatura, podendo existir outros modelos que 

também trazem suas vantagens e desvantagens, como Hansen e Van der Stede (2004) e 

Sivalaban et al. (2010), passíveis de serem utilizados em futuras pesquisas.. 

Como limitações do trabalho, pode-se dizer que ele utilizou de modelos e construtos 

apresentados por certos referenciais. Além disso, estudou-se apenas um contexto 

organizacional em que, certamente, cada gerente é responsável por uma ou muitas partes do 

processo orçamentário, e atuam como provedores, usuários ou ambos. Os resultados 

demonstrados no trabalho podem abrir caminho para pesquisas que investiguem as funções do 

orçamento em uma única ou múltiplas empresas, a importância percebida do artefato para 

gestão e tomada de decisões, e ainda a possibilidade de relacionar essas variáveis com as 

características do sistema orçamentário (nível de detalhe, participação, revisão) ou mesmo 

estilos de uso do orçamento (diagnóstico/interativo/coercitivo/facilitador), discutido em partes 

por Sponem (2004), Hansen e Van der Stede (2004), Sponem e Lambert (2010), além de 

outros referenciais. 
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