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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
A preocupação em conhecer os fatores que levam a constituição de folga orçamentária tem levado 

estudiosos a pesquisar sua origem e consequências para as organizações. Fundamentado pelo 

pressuposto da teoria da agência e teoria da atribuição, o presente estudo se utilizou de um 

experimento para analisar se há diferença entre a folga orçamentária estimada por gerente de centro 

de custo e a folga orçamentária estimada por gerente de centro de lucro, e se a presença de incentivo 

para alcance da meta influencia a folga orçamentária nesses centros de responsabilidade financeira. 

O experimento foi modelado observando características que a literatura considera que contribuem 

para a criação de folga orçamentária, como assimetria de informação e ênfase no orçamento. 

Participaram do experimento, como gerente do centro de responsabilidade de custo e de lucro, 139 

alunos do curso de Ciências Contábeis. Os participantes escolheram aleatoriamente uma dentre quatro 

situações apresentadas. De acordo com o cenário apresentado e a área atribuída, o participante 

estabeleceu um valor de orçamento para o próximo exercício. Para cada resposta, foi calculada a folga 

orçamentária. Os dados de cada série foram analisados por meio de análise de variância (ANOVA) e 

sugeriram que há diferença entre os grupos, ou seja, nem todas as médias das amostras são iguais. As 

médias de cada série sugerem que a folga orçamentária possui comportamento diferente em cada 

centro de responsabilidade. Para complementar a análise, comparou-se a variância entre os grupos. 

Os resultados indicam que, a presença de incentivos potencializa a diferença, em módulo, entre a 

folga orçamentária do centro de custos em relação à do centro de lucro. 
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RESUMO 

 
A preocupação em conhecer os fatores que levam a constituição de folga orçamentária tem 
levado estudiosos a pesquisar sua origem e consequências para as organizações. Fundamentado 
pelo pressuposto da teoria da agência e teoria da atribuição, o presente estudo se utilizou de um 
experimento para analisar se há diferença entre a folga orçamentária estimada por gerente de 
centro de custo e a folga orçamentária estimada por gerente de centro de lucro, e se a presença 
de incentivo para alcance da meta influencia a folga orçamentária nesses centros de 
responsabilidade financeira. O experimento foi modelado observando características que a 
literatura considera que contribuem para a criação de folga orçamentária, como assimetria de 
informação e ênfase no orçamento. Participaram do experimento, como gerente do centro de 
responsabilidade de custo e de lucro, 139 alunos do curso de Ciências Contábeis. Os 
participantes escolheram aleatoriamente uma dentre quatro situações apresentadas. De acordo 
com o cenário apresentado e a área atribuída, o participante estabeleceu um valor de orçamento 
para o próximo exercício. Para cada resposta, foi calculada a folga orçamentária. Os dados de 
cada série foram analisados por meio de análise de variância (ANOVA) e sugeriram que há 
diferença entre os grupos, ou seja, nem todas as médias das amostras são iguais. As médias de 
cada série sugerem que a folga orçamentária possui comportamento diferente em cada centro 
de responsabilidade. Para complementar a análise, comparou-se a variância entre os grupos. Os 
resultados indicam que, a presença de incentivos potencializa a diferença, em módulo, entre a 
folga orçamentária do centro de custos em relação à do centro de lucro. 
 
Palavras-chave: Folga Orçamentária; Centro de Custo; Centro de Lucro; Incentivo. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Utilizado pelas organizações como um dos instrumentos para controlar o 

comportamento dos agentes, o orçamento expressa quantitativamente as ações integradas a 
serem observadas pelos sistemas de controle gerenciais e suas práticas para o alcance dos 
objetivos da organização (Merchant & Van der Stede, 2007).  

Catelli (2007) afirma que o orçamento reflete a quantidade de planos operacionais que 
deverão orientar a execução das atividades nos diversos centros financeiros de 
responsabilidade. Por sua vez, os centros financeiros de responsabilidade são subunidades de 
uma organização cujos gerentes são responsáveis por conjuntos específicos de atividades 
(Melumad, Mookherjee & Reichelstein, 1992).  

Como parte integrante das organizações, os gerentes de centros de responsabilidade 
possuem um importante papel na elaboração do orçamento. Para Noreen e Garrison (2001), 
esse modo de elaboração do orçamento, em que os gerentes preparam suas próprias estimativas, 
é considerado o método mais eficiente. 

O processo orçamentário geralmente se inicia com discussões entre os gerentes e o 
principal1 sobre os programas e ações a serem realizados no futuro próximo. O resultado dos 
processos de orçamentação depende do histórico, da preparação, da capacidade de discussão e 
do poder político dos gerentes envolvidos. Nesse processo, o uso de meta orçamentária 

                                                 
1 O foco deste estudo são grandes corporações, de capital aberto ou familiares. O principal, em uma corporação de 

capital aberto, é a representação do acionista controlador no conselho diretor (Conselho de Administração), que 
aprova o orçamento. Em organizações familiares de maior porte, o principal é o representante da família no 
conselho diretor ou na própria diretoria executiva. 



 

 

predefinida pela organização é uma prática quase universal (Merchant & Van der Stede, 2007; 
Frezatti, Relvas, Junqueira, Nascimento & Oyadomari, 2013). As metas orçamentárias 
geralmente são de natureza financeira e combinam a estrutura do centro de responsabilidade da 
empresa.  

No processo orçamentário, as metas predefinidas são negociadas entre o principal e o 
gerente de cada centro de responsabilidade. Por sua vez, os gerentes do centro de 
responsabilidade têm que competir por recursos e garantir o alcance de suas metas. Aqueles 
que trazem as apresentações e os argumentos mais persuasivos são geralmente aqueles cujos 
pedidos são aprovados. Essa negociação na elaboração do orçamento é comum e resultante da 
assimetria de informação existente entre o gerente e o principal (Merchant & Van der Stede, 
2007; Frezatti et al., 2013). 

Outro fator que estimula a negociação de metas e valores orçamentários entre o principal 
e os gerentes dos centros de responsabilidade são os incentivos decorrentes do orçamento. O 
desempenho dos gerentes é avaliado conforme a capacidade de atender o orçamento. Isso 
implica que o salário, os recursos e as perspectivas de carreira se tornam altamente, se não 
totalmente, dependentes da capacidade dos gerentes de atenderem o compromisso firmado no 
orçamento (Hopwood, 1972). 

Estudos como o de Hopwood (1972) indicam que ao planejar o orçamento, os gerentes 
utilizam uma folga orçamentária para garantir o alcance do objetivo e assim preservar os 
incentivos decorrentes do alcance da meta estipulada. Essa folga orçamentária é a diferença 
entre a meta fixada inicialmente pela organização e o valor orçamentário estipulado após a 
negociação entre o principal e o gerente do centro de responsabilidade. Ela é ex ante a realização 
do orçamento (Lukka, 1998; Merchant, 1985). 

Pesquisas anteriores utilizam a Teoria da Agência para compreender melhor os fatores 
que levam à folga orçamentária (Beuren, Beck & Popik, 2015). As premissas da Teoria da 
Agência fundamentam que os indivíduos maximizarão seu interesse próprio, elevando ao limite 
o nível de folga quando recebido o incentivo e a oportunidade de fazê-lo. 

Por outro lado, tem-se observado um crescimento das pesquisas contábeis que estudam 
o orçamento sob a vertente de teorias da psicologia e integram essas teorias com as teorias da 
economia, com o objetivo de criar explicações mais completas e válidas sobre as causas e os 
efeitos das práticas orçamentárias (Covaleski, Evans III, Luft & Shields, 2003; Dos Santos, 
Beuren, Nardi & Vicenti, 2016). 

Nesta concepção, a teoria da atribuição apresenta importantes achados para os estudos 
de orçamento, uma vez que fornecem uma base para explicar e prever como indivíduos 
explicarão subjetivamente por que o desempenho real e o orçado diferem entre si (Birnberg, 
Luft & Shields, 2006). 

Nesta relação entre indivíduo e processo orçamentário não há evidências específicas 
sobre os níveis reais de atingimento da meta orçamentária nos níveis de centro de lucro e centro 
de custo dentro das organizações (Merchant & Manzoni, 1989). Merchant e Van Der Stede 
(2007) afirmam que a meta orçamentária estabelecida pelo gerente de centro de custo é definida 
de forma diferente da meta orçamentária estabelecida pelo gerente de centro de lucro. 

Nesta perspectiva, um gerente de centro de custo terá incentivos para diminuir a folga 
orçamentária, pois ele maximiza sua utilidade consumindo mais recursos. Com isso, além de 
garantir benefícios diretos e indiretos, ele assegura uma boa estrutura em seu ambiente de 
trabalho (Vasconcelos, 2001). Por outro lado, um gerente de centro de lucro aumentará a folga 
orçamentária, reduzindo o orçamento do seu centro de responsabilidade, possibilitando, assim, 
maior facilidade no alcance da meta. 

Dessa forma, com o intuito de compreender a constituição da folga, assim como 
minimizar ou mitigar seus efeitos, observa-se uma carência de estudos que explorem o sujeito 



 

 

com reponsabilidades e decisão específicos, como os gerentes dos centros de responsabilidade 
financeiro. 

Nesse cenário, considerando os gerentes dos centros financeiros de responsabilidade de 
custo e de lucro como sujeitos ativos na elaboração do orçamento que devem negociar a meta 
orçamentária preestabelecida, busca-se analisar como estes gerentes estimam a folga 
orçamentária de seus centros de responsabilidade. Para tanto será utilizado um experimento que 
procurou operacionalizar a relação entre elaboração do orçamento e gestores de centros de 
responsabilidades de custo e de lucro fundamentada nas premissas da Teoria da Agência e 
Teoria da Atribuição. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Folga Orçamentária 

 
A folga orçamentária é um dos assuntos relacionados aos orçamentos mais investigados 

e, ao mesmo tempo, uma das questões mais controversas e não resolvidas (De Baerdemaeker 
& Bruggeman, 2015). Buzzi, dos Santos, Beuren e Faveri (2014) observam que nas pesquisas 
o tema é associado a um número considerável de variáveis, a aspectos da racionalidade humana 
e a elementos de outras áreas do conhecimento. 

Merchant (1985) define folga orçamentária como o excesso ou falta de montante orçado 
em uma área acima ou abaixo do que o necessário para consecução das atividades. A folga 
orçamentária é concebida como a busca pelo alcance facilitado de metas orçamentárias por 
meio da subestimação das receitas, da superestimação dos gastos e/ou do viés no 
estabelecimento das metas (Beuren et al., 2015). 

A Figura 1 exemplifica o efeito da folga orçamentária. A folga orçamentária representa 
o montante dos recursos adicionais (A) que os gestores incluem propositalmente no orçamento 
ou o montante em que subestimam (B) a capacidade produtiva (Young, 1985).  

 
Figura 1 - Folga Orçamentária 
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Fonte: Elaboração própria. 

Para Lukka (1988), a folga orçamentária é entendida como um conceito ex ante, 
portanto, uma maneira de afetar os objetivos em relação aos quais o desempenho será avaliado. 
É também um fenômeno subjetivo, porque cada ator (grupo de atores ou unidade 
organizacional) geralmente tem sua própria imagem única das possibilidades de performances 
econômicas futuras, que estão sempre sujeitas a incertezas.  

Davila e Wouters (2005) apresentam características da literatura que explicam a 
propensão dos gerentes de constituir uma folga orçamentária disfuncional. Assim, ao 
apresentarem a revisão da literatura, agrupam a propensão de criação de folga em três 
características: ênfase no orçamento, participação no orçamento e assimetria de informação.  
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A ênfase no orçamento é concebida como a pressão dos superiores para alcançar o 
orçamento estabelecido para um determinado período (Buzzi et al., 2014). Para Davila e 
Wouters (2005), a ênfase no orçamento aumenta a importância das metas orçamentárias para 
as recompensas sociais e econômicas dos gerentes de centro de responsabilidade. Afirmam 
ainda que evidências empíricas indicam que ele está positivamente relacionado a níveis mais 
altos de folga orçamentária2.  

O orçamento participativo é definido como um processo no qual um gerente está 
envolvido e tem influência na determinação de seu orçamento (Shields & Shields, 1998). Dunk 
(1993) destaca que a participação de gerentes no processo orçamentário pode criar um 
orçamento mais fácil de atingir, gerando, assim, a folga orçamentária. Para Frezatti, Beck e Da 
Silva (2013), a discussão sobre reservas só faz sentido se existir participação na elaboração do 
orçamento, ou seja, de maneira bottom up. 

A assimetria da informação tem sido objeto de investigação em diversos estudos sobre 
folga orçamentária (Buzzi et al., 2014). De Faria (2017) afirma que apenas a participação do 
gerente no processo não explica a folga, pois é necessário que a folga presente no orçamento 
não seja conhecida pelo diretor (assimetria) para que o gerente possa constituir a reserva e 
proteger-se de uma avaliação de desempenho insatisfatória, priorizando os seus interesses em 
detrimento dos da organização. 

Para Costa (2009), a assimetria informacional, ou seja, quando uma parte possui mais 
informação do que a outra, é um fator influenciador para o emprego de determinadas políticas 
de incentivo. Segundo Merchant e Van Der Stede (2007), os incentivos são importantes para 
alinhamento de interesse dos funcionários com o objetivo da organização. 

Beuren e Verhagem (2015) observam que uma das causas da folga orçamentária é 
quando o orçamento é a base de avaliação dos executivos, em que a remuneração, bônus ou 
gratificação estão atrelados ao cumprimento dos objetivos orçamentários, ou seja, os executivos 
são remunerados por meio do cumprimento de metas. 

Embora a teoria tenha encontrado elementos negativos e positivos associados à folga 
orçamentária, não há um consenso sobre suas causas e efeitos e sobre o que realmente causa a 
constituição da folga orçamentária (Buzzi et al., 2014). Dos Santos et al. (2016) demonstram 
que recentemente o tema está despertando interesse dos pesquisadores, o que pode decorrer da 
falta de consolidação do tema na literatura e pelas implicações da folga nas organizações. 
 
2.2 Centro de Lucro e Centro de Custo 
 

Segundo Merchant e Van Der Stede (2007), uma das formas do principal controlar o 
comportamento dos gerentes é por meio do sistema de controle de resultados financeiros. 
Dentre os centros de responsabilidades utilizados com tal finalidade, destaca-se o centro de 
custo e centro de lucro. 

Enquanto autores como Noreen e Garrison (2001) e Merchan e Van Der Stede (2007) 
apresentem vantagens e desvantagens dos centros de responsabilidade, o estudo de Melumad et 

al. (1992) apresenta os centros de responsabilidade como um meio da organização economizar 
custos de agência. 

A ideia subjacente aos centros de responsabilização é que o gerente seja responsável 
pelos itens que ele possa controlar. Consequentemente, ele será responsabilizado e seu 
desempenho avaliado pelas atividades e recursos do seu centro de responsabilidade (Indjejikian 
& Nanda, 1999). 

Melumad et al. (1992) afirmam ainda que a criação de centro de responsabilidade torna-
se atrativa em situações em que as informações privadas dos agentes são de natureza técnica, 

                                                 
2 Nesse estudo a folga orçamentária é apresentada como disfuncional. 



 

 

uma vez que permite que o principal tenha que negociar apenas com o responsável pelo centro 
de responsabilidade. Desta forma, no centro de responsabilidade, certas decisões são delegadas 
à administração do centro com instruções para otimizar alguma variável de desempenho 
financeiro como custo, lucro, receita ou despesa. 

Merchant e Van der Stede (2007) definem centros de custo como centros de 
responsabilidade cujos os gerentes são responsabilizados por algum elemento de custo. Os 
custos são medidas financeiras de insumos ou recursos consumidos pelo centro de 
responsabilidade.  

Melumad et al. (1992) afirmam que, muitas vezes, o desempenho do centro de custo é 
avaliado com base no custo alcançado e as recompensas gerenciais, como bônus em dinheiro, 
promoções e demissões estão vinculadas a essa medida de desempenho. Para Noreen e Garrison 
(2001), o gerente de centro de custos seria avaliado, ao menos em parte, pela comparação entre 
custo real e o custo que a produção do período deveria ter tido. 

Para Merchant e Van Der Stede (2007), centros de lucro são centros de responsabilidade 
cujos gerentes são responsabilizados pelo lucro, que é uma medida da diferença entre as receitas 
geradas e os custos de geração dessas receitas. Os gerentes do centro de lucro frequentemente 
são avaliados pela comparação do lucro real com o lucro-meta ou lucro orçado (Noreen & 
Garrison, 2001). 

Alguns autores (Otley, 1999; Hopwood, 1972) afirmam que o orçamento na perspectiva 
do gerente de centro de lucro é diferente da perspectiva do gerente de centro de custo. Merchant 
e Manzoni (1989) destacam que os gerentes do centro de lucro não são tão protegidos do 
ambiente externo quanto os gerentes de centros de custo (especialmente aqueles nas áreas de 
produção). Para Hopwood (1972) o gerente do centro de lucro possui uma quantidade maior de 
mecanismos para manipular a folga orçamentária. 

Merchant e Manzoni (1989) concluem que os gerentes de centro de lucro buscam metas 
orçamentárias realizáveis, pois isto reduz o risco de perderem o compromisso das metas e 
aumenta a previsibilidade de seus ganhos. Desta forma, o gerente de centro de lucro busca orçar 
sua meta para baixo. 

Considerando uma empresa em continuidade e cujo objetivo seja o crescimento, para 
Hopwood (1972), os gerentes dos centros de custos ficam satisfeitos em aumentar os custos 
para atender o orçamento. Desta forma, para o gestor de centro de custo atingir sua meta, basta 
gastar o que lhe é orçado. Portanto, o gerente de centro de custo busca maximizar o orçamento 
de sua meta. 

Essa relação entre incentivos dos gerentes de centro de responsabilidade e objetivos da 
empresa é abordada em vários estudos. Seus princípios encontram-se fundamentados na Teoria 
da Agência. 

 
2.3 Teoria da Agência 
 

Para Merchant (1985, p. 202), a folga orçamentária é uma consequência inerente à 
Teoria da Agência, pois “um agente, que supostamente é guiado por seus próprios interesses, 
pode estar motivado a falsear sua informação privada a fim de implementar com sucesso uma 
regra de ação de entrada diferente daquela desejada”. 

Jensen e Meckling (1976) definem uma relação de agência como um contrato sob o qual 
uma ou mais pessoas (o(s) principal(is)) empregam uma outra pessoa (o agente) para executar 
em seu nome um serviço que implique a delegação de algum poder de decisão ao agente. Se 
ambas as partes da relação forem maximizadoras de utilidade, há boas razões para acreditar que 
o agente nem sempre agirá de acordo com os interesses do principal. 

Na Teoria da Agência, a informação é considerada como uma mercadoria: tem um custo 
e pode ser comprado. Isso dá um papel importante aos sistemas de informação formais, como 



 

 

orçamento e centros de responsabilidade. A implicação é que as organizações podem investir 
em sistemas de informação para controlar o oportunismo do agente (Eisenhardt, 1989). 

A assimetria de informação é um pressuposto a todos os modelos de agente-principal. 
Presume-se que o agente tenha informações privadas às quais o principal não possa acessar 
livremente sem custo (Baiman, 1990). A assimetria de informação existe apenas quando a 
informação dos subordinados excede a de seus superiores (Dunk, 1993). 

Para Chow, Cooper e Waller (1988) a presença de assimetria de informação contribui 
para a criação de folga orçamentária. Os autores destacam que a Teoria da Agência é utilizada 
para sustentar a noção de que o uso de orçamentos em contratos de trabalho pode afetar o 
esforço dos subordinados.  

Nesse mesmo contexto de assimetria de informação, surge a informação privada. Young 
(1985) define que informação privada surge quando subordinado tem informações 
desconhecidas do superior. Young (1985, p. 831) apresenta estudos que demonstram que o 
conhecimento do agente é “o fator contextual mais importante que determina a utilidade da 
tomada de decisão participativa”. 

A assimetria de informação e a informação privada podem refletir na falta de esforço 
por parte do agente, um problema de agência definido por Eisenhardt (1989) como risco moral. 
Em tais situações, um gerente pode ser tentado a fugir de suas funções e consumir privilégios 
acima do que foi acordado ou “relaxar no trabalho”, pois o principal pode não ser capaz de 
observar as ações do agente (Subramaniam, 2006). O argumento aqui é que o agente 
simplesmente não pode apresentar o esforço acordado. 

Para Baiman (1990), o risco moral surge se a escolha do método de relato do resultado 
é feita no final do período e não pode ser contratada, por exemplo quando não pode ser 
observado, então, independentemente de quem possa escolhê-lo, ele será escolhido 
oportunisticamente. Para o autor, essa escolha posterior terá um efeito motivacional negativo 
na escolha da ação anterior do agente em relação à situação na qual o método de relato do 
resultado poderia ser contratado. 

O problema da agência pode ser mitigado por meio de várias estratégias ou cursos de 
ação que envolvam o monitoramento de seu comportamento ou o fornecimento de incentivos 
que gerem um comportamento congruente com o interesse do principal (Subramaniam, 2006).  

O autor apresenta estudos que reforçam a importância dos contratos implícitos entre 
agente e principal, que motivam e recompensa os funcionários. Para os autores desses estudos, 
tanto os contratos explícitos como os implícitos são importantes na avaliação da eficácia dos 
pacotes de incentivo. 

Diversas pesquisas organizacionais são fundamentadas pela Teoria da Agência. Ela 
lembra que estruturas problemáticas comuns existem em todos os tipos de organização, 
independentemente de seu porte (Eisenhardt, 1989). 

 
2.4 Teoria da Atribuição 

 
Os trabalhos sobre folga orçamentária são desenvolvidos pelas mais diversas 

abordagens e sustentado por diferentes ciências sociais (Merchant, 1985). Embora qualquer 
ciência social possa, em princípio, fornecer uma base para investigar o orçamento e suas 
vertentes, a maior parte da pesquisa contábil existente sobre orçamento é informada pela 
economia, psicologia e sociologia (Covaleski et al., 2003).  

A investigação da folga orçamentária na perspectiva comportamental, a partir de 
atitudes, motivações, comportamentos, percepções, entre outros indicativos, vem sendo pautada 
em teorias psicológicas (Beuren et al., 2015).  

Quase toda a pesquisa orçamentária baseada na psicologia existente está no nível 
individual de análise, por causa de seu lócus sobre como os efeitos do orçamento variam entre 



 

 

os indivíduos. A pesquisa orçamentária baseada na psicologia tem se concentrado, quase 
exclusivamente, em quais são os efeitos das práticas orçamentárias nos estados mentais, 
comportamento e desempenho dos indivíduos (Covaleski et al., 2003). 

Santos et al. (2016) apresentam a teoria da atribuição como um dos antecedentes 
potenciais que podem causar impactos na folga orçamentária. Os autores verificam que, em 
alguns estudos, a teoria da atribuição é examinada dentro de contexto específico, prevendo 
como ela pode influenciar a magnitude da folga quando os gerentes subordinados participam 
na definição de orçamento. 

A teoria da atribuição diz respeito aos processos cognitivos pelos quais as pessoas 
utilizam os dados para tirar conclusões (“atribuições”) sobre a causa do comportamento 
(“atribuições causais”) e fazer inferências sobre a expectativa de sucesso ou fracasso em uma 
repetição futura da tarefa. Ela descreve como as pessoas procuram e usam informações para 
estruturar e controlar seu ambiente social (Birnberg, Frieze & Shields, 1977).  

A teoria da atribuição tem dado atenção especial à atribuição de comportamento a causas 
internas (capacidade e esforço) ou externas (dificuldade da tarefa e sorte) à pessoa focal, isto é, 
à pessoa cujo comportamento está sendo observado ou avaliado (Birnberg et al., 2006).  

Para Birnberg et al. (2006), teoria da atribuição apresenta importantes achados para os 
estudos de orçamento, uma vez que fornecem uma base para explicar e prever como indivíduos 
explicarão subjetivamente por que o desempenho real e o orçado diferem entre si. 

Para Birnberg et al. (1977), os sistemas de controle, em especial orçamento e a avaliação 
de desempenho, apresentam-se como a área mais rica para aplicar a teoria da atribuição. Os 
autores explicam que a teoria da atribuição fornece um possível modelo para entender a maneira 
como os indivíduos avaliam a probabilidade de atingir um determinado nível de desempenho 
do processo orçamentário. Nessa perspectiva, a teoria da atribuição funciona como uma ligação 
de como o feedback sobre as atividades do período anterior altera a avaliação dessa 
probabilidade.  

A pesquisa orçamentária baseada em psicologia reconhece a complexidade das 
respostas dos indivíduos aos seus ambientes sociais, permitindo investigar os efeitos do 
orçamento em uma variedade de estados e comportamentos mentais potencialmente 
conflituosos, principalmente motivação, estresse, satisfação, compromisso, relações com os 
pares, com os superiores e indivíduos (Covaleski et al., 2003). 

 
2.5 Hipóteses de Pesquisa 

 
O referencial teórico apresentado acima e o Quadro 1 apresenta estudos teóricos 

utilizados para construir as hipóteses de pesquisa. 
 
Quadro 1 - Estudos teóricos 

Questão de Pesquisa Autores 

Assimetria de informação e folga orçamentária 
Dunk (1993); Dávila e Wouters (2005); De Faria 
(2017) 

Participação orçamentária Young (1985); Buzzi et al. (2014) 
Remuneração/Desempenho e folga orçamentária Lukka (1998), Beuren e Verhagem (2015) 
Centro de responsabilidade financeira e folga 
orçamentária 

Merchant e Manzoni (1989); Otley (1999) 

Estudos psicológicos e orçamento Birnberg et al. (2006); Covaleski et al. (2013). 
Fonte: Elaboração própria. 

Com base nesses estudos e motivadas pela pesquisa de Dos Santos et al. (2016) e 
Junqueira, Oyadomari e Oliveira Moraes (2010), as hipóteses formuladas são:  
 



 

 

H1: Em um ambiente sem incentivos, a folga orçamentária do centro de custo será positiva e 
menor, em módulo, do que a do centro de lucro, que será negativa. 

H2: A presença de incentivos aumenta a folga orçamentária do centro de custo; 
H3: A presença de incentivos aumenta a folga orçamentária do centro de lucro. 
H4: A presença de incentivos potencializa a diferença, em módulo, entre a folga orçamentária 

do centro de custo em relação à do centro de lucro. 

 

3 METODOLOGIA 
 

O presente estudo propõe um experimento para analisar como os gerentes de centros de 
responsabilidades de custo e de lucro estimam a folga orçamentária. Seguindo o modelo de 
validade preditiva de Libby, Bloomfield e Nelson (2002), a pesquisa procurou operacionalizar 
a relação entre elaboração do orçamento e gestores de centros de responsabilidades de custo e 
de lucro fundamentada nas premissas da Teoria da Agência e Teoria da Atribuição. 

Sprinkle (2003) reforça a utilização de experimento em pesquisas associadas à essas 
duas teorias. Ele afirma que há evidências de que os indivíduos agem oportunisticamente e se 
comportam de maneira autoconsciente, sugerindo, assim, que as empresas podem sofrer uma 
perda de eficiência devido à problemas de agência.  

O experimento foi conduzido na forma 2 x 2 entre sujeitos, pois, buscou-se estudar como 
os gerentes de centro de responsabilidade (custo/lucro) estimam a folga orçamentária 
(maximiza/minimiza).  

Conforme orientado por Sprinkle (2003), foi examinado a necessidade de informações 
disponibilizadas para os participantes e, consequentemente, as informações que provavelmente 
resultarão em julgamentos e decisões da mais alta qualidade e da maneira mais eficiente 
(oportuna). 

A empresa apresentada foi uma multinacional que possui filiais e ações negociadas no 
mercado financeiro. A intenção de trazer uma grande empresa foi para retratar um ambiente 
que suas atividades são descentralizadas e que exija departamentos com características de todos 
os centros de responsabilidade financeira. Todos os participantes, independentemente da 
situação atribuída, receberam o mesmo conjunto de informações sobre a empresa.  

Os participantes assumem o papel de gerente de centro de custo e gerente de centro de 
lucro, de acordo com a situação escolhida. Para o sujeito se situar melhor no papel designado, 
foi apresentado um organograma da empresa. Propositalmente o organograma apresentado 
identificou somente os dois centros de responsabilidade objeto do presente estudo: centro de 
custo e centro de lucro. O objetivo desta escolha foi fazer com que somente esses centros de 
responsabilidade influenciassem na resposta do sujeito. 

No organograma, os centros de responsabilidade de lucro e de custo foram apresentados 
em linha, no mesmo nível hierárquico. O objetivo desta ação foi não despertar no sujeito 
qualquer sentimento decorrente da relação superior/dependente que pudesse sugerir relação de 
poder e que, consequentemente, pudesse interferir no resultado apresentado pelo sujeito. Com 
esse design, afasta-se a possibilidade de muitos problemas de decisão buscando maximizar a 
eficácia da tomada de decisão dos participantes. 

Nos cenários apresentados, a organização se encontra elaborando a proposta 
orçamentária para o exercício seguinte. O presidente sugere uma meta orçamentária para ser 
alcançada no próximo ano. Essa meta é encaminhada para cada gerência, que pode revê-la em 
10% acima ou abaixo do centro de meta. 

Foram construídas quatro situações de acordo com o centro de responsabilidade e o 
objeto a ser estudado. O ambiente organizacional apresentado em todos as situações foi o 
mesmo. Todos as situações foram construídas apresentando ênfase no orçamento com 
elaboração orçamentária participativa. A relação principal/agentes também estava presente 



 

 

assim como informações necessárias para elaboração do orçamento que permitisse ao sujeito 
fazer atribuições sobre o cenário apresentado. 

A Situação 1 apresentou um cenário em que o sujeito era o gerente responsável pelo 
centro de custo. A Situação 2 acrescentou ao cenário da situação 1 um incentivo. A Situação 3 
apresentou um cenário em que os sujeitos eram gerentes responsáveis pelo centro de lucro. A 
situação 4 acrescentou ao cenário da situação 3 um incentivo. O sujeito deveria estimar o 
orçamento considerando o cenário apresentado. 

As respostas fornecidas na Situação 1 e na Situação 2 permite testar a hipótese H2. As 
respostas fornecidas na Situação 3 e Situação 4 permitem testar a hipótese H3. As respostas 
fornecidas na Situação 1 e Situação 3 permitem testar a hipótese H1 e as respostas fornecidas 
na Situação 2 e Situação 4 permitem testar a hipótese H4.  

Para mensurar o nível de segurança das respostas apresentadas pelos participantes, foi 
apresentado um questionário para balizar o conhecimento que os participantes tinham sobre o 
conceito de centro de responsabilidade financeira de custo e de lucro. Além do conhecimento 
sobre o assunto o questionário abordou o perfil dos respondentes.  

A população escolhida levou em consideração pessoas que possuem conhecimento ou 
estão em busca de ampliação de conhecimento de Contabilidade Financeira e Gerencial. Desta 
forma considerou-se como população os alunos cursando Controladoria e Contabilidade de 
Companhias Abertas, a última disciplina obrigatória do fluxo de Ciências Contábeis. O desenho 
do experimento dessa pesquisa prevê que os participantes serão expostos a apenas um 
tratamento, caracterizando um experimento “between-subject”.  

 
3.1 Condução do Experimento 

 
Os instrumentos para coleta de dados foram aplicados nas salas de aula. Inicialmente 

foi apresentado aos alunos o objetivo do experimento: analisar a folga orçamentária de 
diferentes centros financeiros de responsabilidade. Para melhor compreensão do objetivo, foi 
comentado que a literatura apresenta três centros de responsabilidade financeira: centro de 
custo, centro de lucro e centro de investimento. Com apoio dos alunos foi conceituado cada 
centro de responsabilidade. Após a explicação dos conceitos, foi informado que o experimento 
envolveria apenas dois centros de responsabilidade financeira: centro de lucro e centro de custo.  

Na primeira etapa do experimento foi entregue a todos os alunos um questionário com 
perguntas sobre os participantes. Foi informado o anonimato das respostas. Após responder o 
questionário, o mesmo permaneceu com o participante. 

Após todos os participantes concluírem a primeira etapa, iniciou-se a segunda etapa. 
Para a segunda etapa foi separado a mesma quantidade de fichas de cada uma das quatro 
situações criadas. Essas fichas foram embaralhadas e apresentadas em uma pilha em cima da 
mesa. No início dessa etapa, foi apresentado o contexto da empresa e a forma como é elaborado 
o orçamento.  

Após essas explicações foi solicitado que organizadamente cada participante tirasse uma 
ficha da pilha. Esse procedimento buscou garantir a aleatoriedade do experimento. As duas 
etapas foram recolhidas juntas, permitindo assim associar um questionário a cada situação 
respondida. 

 
4 ANÁLISE DE RESULTADO 
 

Foram coletadas 147 fichas, sendo que 139 foram aproveitadas. Das fichas descartadas, 
uma não respondeu a etapa 2 e sete apresentaram valores acima ou abaixo da margem de 
oscilação do centro de meta estabelecida pelo experimento. 



 

 

Os dados confirmam o critério de seleção e informam que 73% dos participantes da 
amostra estão cursando o 7° e 8° semestre e, 89% dos participantes já cursaram ou estão 
cursando Controladoria.  

Conforme apresentado no design do experimento, o objetivo do questionário aplicado 
na etapa 1 foi o de mensurar o nível de segurança das respostas apresentadas pelos participantes. 
Os resultados indicam que 89% dos participantes sabem o que é centro de custo e centro de 
lucro. Esse resultado é importante, pois demonstra que os participantes possuem o 
conhecimento necessário para responder a etapa 2, inferindo que não forneceram respostas 
aleatórias às situações apresentadas.  

Um resumo das principais estatísticas descritivas dos dados da amostra é apresentado 
na Tabela 1 a seguir: 
 
Tabela 1 - Estatísticas descritivas por Centro de Responsabilidade 

Centro de Responsabilidade N média cv p25 p50 p75 
1 35 1,314 5,050 -2,0 2,0 6,0 
2 34 1,250 4,876 -5,0 4,5 5,0 
3 36 -1,667 -4,049 -9,0 -2,0 5,0 
4 34 -3,735 -1,673 -10,0 -5,0 0,0 

Amostra total 139 -0,709 -9,478 -5,0 0,0 5,0 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
A amostra total de 139 observações foi dividida em quatro subgrupos representando 

centros de responsabilidade de tamanhos aproximadamente iguais, com as seguintes 
características: 
• Subgrupo 1 ≡ Centro de Custo sem a presença de incentivos (CC), com 35 observações; 
• Subgrupo 2 ≡ Centro de Custo com a presença de incentivos (CC_I), com 34 observações; 
• Subgrupo 3 ≡ Centro de Lucro sem a presença de incentivos (CL), com 36 observações; 
• Subgrupo 4 ≡ Centro de Lucro com a presença de incentivos (CL_I), com 34 observações. 

Observa-se que a folga orçamentária média para toda a amostra foi levemente negativa 
(-$0,71), isto é, na média os valores do orçamento propostos por todos os subgrupos 
convergiram para o centro da meta ($100), embora com tendência um pouco abaixo de $100. 
Porém o coeficiente de variação (CV) para toda a amostra indica que o desvio padrão é superior 
à média de -$0,71 em 9,45 vezes, o que mostra que a dispersão geral dos dados é muito grande, 
sugerindo que há diferenças importantes no comportamento dos subgrupos.  

De fato, as médias da folga orçamentária dos subgrupos 1 e 2 (CC e CC_I) foram 
positivas e próximas ($1,31 e $1,25, respectivamente), com CV ainda expressivos (5,05 e 4,88) 
mas aproximadamente a metade do CV da amostra geral (9,45). Contrariamente e também 
como esperado, as médias da folga orçamentária dos subgrupos 3 e 4 (CL e CL_I) foram 
negativas (-$1,67 e -$3,74, respectivamente), sinalizando fortemente que na presença de 
incentivos os gerentes dos centros de lucro tendem a propor orçamentos mais próximos do 
limite inferior da banda permitida (Merchan & Van Der Stede (2007), para que seja mais fácil 
cumpri-lo e assim obter vantagens pecuniárias (bonificação, remuneração variável) e não 
pecuniárias (boa reputação, promoção).  

Os CV dos subgrupos 3 e 4 sugerem que seus desvios padrões são semelhantes aos dos 
subgrupos 1 e 2. Isto pode ser visto diretamente pelo CV do grupo 3 (-4,05), porém para o 
subgrupo 4 essa percepção é indireta pois a média maior da folga orçamentária desse subgrupo 
(-$3,74) fez com que seu CV caísse para 1,67 concluindo-se, portanto, que o desvio padrão do 
subgrupo 4 é próximo ao dos demais grupos. 

Ainda seguindo com a análise da Tabela 1, porém com foco nos percentis característicos 
do 1º. Quartil (p25), 2º. Quartil (p50 = mediana) e 3º. Quartil (p75), as medianas ($2,0 e $4,5) 
à direita das médias positivas ($1,31 e $1,25) para os subgrupos 1 e 2 mostra assimetria à 



 

 

esquerda da distribuição da série de dados desses dois subgrupos, sinalizando maior 
concentração de valores de folga positivos superiores à média, na linha da expectativa teórica 
para o comportamento da folga orçamentária dos centros de custos.  

Por outro lado, as medianas (-$2,0 e -$5,0) à esquerda da média negativa (-$1,67 e -
$3,74) para os subgrupos 3 e 4 mostra assimetria à direita da distribuição da série de dados 
desses dois subgrupos, sinalizando maior concentração de valores de folga negativos inferiores 
à média, na linha da expectativa teórica para o comportamento da folga orçamentária dos 
centros de lucro.  

Os resultados das estatísticas descritivas, numéricos (Tabela 1) ou visuais (Gráfico 1), 
sugerem a princípio a não rejeição das hipóteses 1, 3 e 4. A hipótese 2 deve ser rejeitada porque 
a média do CC ($1,31) está muito próxima da média do CC_I (1,25).  

Antes de realizarmos os testes das quatro hipóteses, apresentamos no Gráfico 1 a seguir 
uma síntese visual da mudança de comportamento dos participantes que representavam gestores 
dos dois centros de responsabilidade face à manipulação pelo pesquisador das condições “sem 
incentivo” e “com incentivo”. 
 

Gráfico 1 – Reação dos Participantes às Manipulações do Pesquisador no Experimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Os participantes ocuparam o papel de gerente de centro de custo ou gerente de centro de lucro. 
Neste gráfico, a linha superior representa o centro de custo e a linha inferior o centro de lucro. A 
administração estabeleceu uma meta orçamentária de $100 para o próximo exercício, com 
permissão que a proposta orçamentária pudesse variar 10% acima ou abaixo do centro de meta. O 
incentivo previa uma bonificação em dinheiro se o orçamento realizado ficasse 5% acima ou 
abaixo do orçamento proposto aprovado. 

 
Observa-se pelo Gráfico 1 que as médias positivas, sem e com incentivo, das folgas 

orçamentárias (eixo vertical) propostas pelos participantes-gestores dos centros de custos são 
diferentes das médias negativas das folgas oriundas das propostas dos participantes-gestores 
dos centros de lucro.  

Como foi realizado um experimento 2 x 2 (2 centros de responsabilidade versus 2 tipos 
de incentivos), há quatro pontos extremos no Gráfico 2, dois para cada centro de 
responsabilidade. Há, portanto, 6 combinações possíveis par-a-par cujas médias podem ser 
comparadas numa ANOVA simples (one-way). São elas: 1-2; 1-3; 1-4; 2-3, 2-4; e 3-4. Mas, 
conceitualmente, só faz sentido analisar os resultados das combinações 1-3; 1-2; 2-3; e 2-4, que 
se referem às quatro hipóteses antes enunciadas. 

A Tabela 2 apresenta a média, variância e desvio padrão dos valores encontrados.  
 
 

Sem Incentivo Com Incentivo 



 

 

Tabela 2 - Análise de Variâncias (ANOVA) 
Grupo Contagem Soma Média Variância Desvio Padrão  

1. Custo 35 46,00 1,314 44,045 6,637  
2.Custo_I 34 142,50 1,250 37,155 6,096  
3.Lucro 36 -60,00 -1,667 45,543 6,749  
4.Lucro_I 34 -127,00 -3,735 39,049 6,249  

Total 139  -0,709  6,716  
       
ANOVA       

Fonte da variação SQ Gl MQ F valor-P F crítico 
Entre grupos 618,16 3 206,05 4,962 0,0027 2,672 
Dentro dos grupos 5.606,28 135 41,53    
       

Total 6.224,45 138     
       

Fonte: Dados da pesquisa. 
*Bartlett's test for equal variances: chi2(3) = 0.4662 - Prob>chi2 = 0.926 

 
A primeira parte da Tabela 2 traz as estatísticas descritivas de cada grupo, antes 

analisadas. Interessa-se agora a segunda parte da tabela, que mostra o resultado do teste de que 
os grupos são diferentes, considerando toda a amostra. Observa-se que a estatística F calculada, 
de 4,962, é maior do que o F crítico, de 2,672, indicando que os grupos são significativamente 
diferentes a 1% de significância (valor-p = 0,0027 = 0,3%).  

A razão F da estatística da ANOVA informa somente se existe diferença entre os grupos 
independentes, por isso, é necessário realizar procedimentos adicionais para identificar entre 
quais grupos existem diferenças significativas. Para tanto foi realizado o teste de Bonferroni. 
Os resultados encontrados são apresentados na Tabela 3. A discussão dos resultados das 
hipóteses associadas aos pares de grupo será feita em seguida. 
 
Tabela 3 - Teste de comparação múltipla (Bonferroni), por pares de grupos, ANOVA 

CR CC (1) CC_I (2) CL (3) 
CC_I (2) -0,0643 -- -- 

  (1,000) -- -- 
     

CL (3) -2,9810 -2,9167 -- 
  (0,320) (0,363) -- 
     

CL_I (4) -5,0496 -4,9853 -2,0686 
  (0,009)*** (0,0011)*** (1,000) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Valor superior, diferença de médias entre subgrupos (teste t); valor inferior, estatística Bonferroni, se menor ou 
igual a 0,05 significa que existe diferença significativa entre os subgrupos a 5% de nível de significância. 
*** - indica significância estatística a 1%. 
 

A hipótese 1 (H1) compara os pares 1-3. Conforme visto na Tabela 1 e no Gráfico 1, a 
média da folga orçamentária do centro de custo, na ausência de incentivos, foi de $1,31 
(positivo), enquanto a média do centro de lucro, também sem incentivo, foi de -$1,67 
(negativo). Consequentemente, a diferença entre essas médias, calculada a partir do centro de 
lucro, é de -1,67 – 1,31 = -2,98, que é o número superior mostrado na tabela 9 acima, no 
cruzamento da coluna 1 com a linha 3.  

Ocorre que essa diferença não se mostrou estatisticamente significativa, como mostrado 
na estatística Bonferroni, de 0,320 (número entre parênteses abaixo da diferença de médias). 
Consequentemente, a hipótese H1 foi rejeitada, isto é, não é possível afirmar que, na ausência 
de incentivos, exista diferença significativa entre as folgas orçamentárias de centro de custo e 
centro de lucro.  



 

 

Contribuiu para a rejeição dessa hipótese a grande dispersão dos dados, nos dois grupos. 
Como mostrado na primeira parte da Tabela 2, os desvios padrões dos grupos 1 e 3 são de 6,64 
e 6,75, ambos superando em 5 e 4 vezes as suas respectivas médias. Na prática, é improvável 
que inexistam incentivos para o cumprimento das metas orçamentárias, pois o controle 
orçamentário é o centro da gestão em quase todas as companhias de capital aberto que negociam 
suas ações em bolsa de valores (Merchant & Van der Stede, 2007).  

A hipótese 2 (H2) compara os pares 1-2. A linha superior da Tabela 01 representa a 
média da folga orçamentária do centro de custo na ausência e na presença de incentivo. 
Conforme analisado na Tabela 01 e no Gráfico 01, a média da folga orçamentária do centro de 
custo, na ausência de incentivos, foi de $1,31 (positivo), enquanto na presença de incentivo a 
média do centro de custo foi de $1,25 (positivo). Consequentemente, a diferença entre essas 
médias, calculada a partir do centro de custo com incentivo, é de 1,25 – 1,31 = -0,06, que é o 
número superior mostrado na tabela 9 acima, no cruzamento da linha 1 com a coluna 1. 

Como na hipótese 1 (HI), essa diferença não se mostrou estatisticamente significativa, 
como mostrado na estatística Bonferroni, de 1,00. No Gráfico 1 é possível observar que a linha 
quase horizontal do centro de custo sugere que não há diferença entre as médias das folgas 
orçamentária na presença de incentivo. Consequentemente, a hipótese 2 (H2) foi rejeitada, isto 
é, não é possível afirmar que, a presença de incentivos aumenta significativamente a folga 
orçamentária de centro de custo. 

Novamente observa-se que a grande dispersão dos dados nos dois grupos contribui para 
a rejeição dessa hipótese. Como mostrado na primeira parte da tabela 2, os desvios padrões dos 
grupos 1 e 2 são de 6,64 e 6,09, ambos superando em 5 e 4 vezes as suas respectivas médias. 
Na prática, Beuren e Verhagem (2015) constataram que a remuneração variável atrelada às 
metas orçamentárias pode contribuir para a prática de criação de folga no processo 
orçamentário. 

Para testar a hipótese H3, comparou-se os pares 3-4. A linha inferior da Tabela 01 
representa a média da folga orçamentária do centro de lucro na ausência e na presença de 
incentivo. Conforme analisado na Tabela 01 e no Gráfico 01, a média da folga orçamentária do 
centro de lucro, na ausência de incentivos, foi de -$1,67 (negativo), enquanto na presença de 
incentivo a média do centro de lucro foi de -$3,74 (negativo). Consequentemente, a diferença 
entre essas médias, calculada a partir do centro de lucro com incentivo, é de -3,74 - (-1,67) = -
2,07 que é o número superior mostrado na tabela 9 acima, no cruzamento da linha 3 com a 
coluna 3. 

Como nas hipóteses anteriores essa diferença não se mostrou estatisticamente 
significativa, como mostrado na estatística Bonferroni, de 1,00. Observando o Gráfico 01 
verifica-se a grande movimentação dos valores apresentados na linha da média da folga 
orçamentária do centro de lucro. Mais uma vez observa-se a grande dispersão dos dados, o que 
contribui para a rejeição da hipótese H3.  

Como mostrado na tabela 2, os desvios padrões dos grupos 3 e 4 são de 6,75 e 6,25, 
ambos superando em 4 e 2 vezes as suas respectivas médias. Consequentemente, a hipótese H3 
foi rejeitada, isto é, não é possível afirmar que, a presença de incentivos aumenta 
significativamente a folga orçamentária de centro de lucro. 

A hipótese 4 (H4) compara os pares 2-4. Conforme visto na Tabela 1 e no Gráfico 1, a 
média da folga orçamentária do centro de custo, na presença de incentivos, foi de $1,25 
(positivo), enquanto a média do centro de lucro, também na presença de incentivo, foi de -$3,74 
(negativo). Consequentemente, a diferença entre essas médias, calculada a partir do centro de 
lucro com incentivo, é de -3,74 – 1,25 = -4,98, que é o número superior mostrado na tabela 9 
acima, no cruzamento da coluna 2 com a linha 3.  

Essa diferença apresentou-se estatisticamente significativa, como mostrado na 
estatística Bonferroni, de 0,0011 (número entre parênteses abaixo da diferença de médias). 



 

 

Consequentemente, aceita-se a hipótese H4, isto é, a presença de incentivo potencializa a 
diferença, em módulo, entre a folga orçamentária do centro de custo em relação à do centro de 
lucro. 

 
5 CONCLUSÃO 
 

A folga orçamentária tem despertado o interesse de muitos estudiosos na última década. 
Ela é estudada com base em diversos fatores e sob diversas perspectivas, utilizando várias 
metodologias para captar seus efeitos e resultados.  

Com o intuito de contribuir para a discussão sobre o assunto e expandir os resultados 
sobre o tema, esse trabalho abordou a folga orçamentária sobre a perspectiva dos gerentes de 
centro de responsabilidade financeira. Assim, analisou-se se há diferença entre a folga 
orçamentária estimada por gerente de centro de custo e a folga orçamentária estimada por 
gerente de centro de lucro. Analisou-se ainda se a presença de incentivo para alcance da meta 
orçamentária influencia a folga orçamentária estimada pelos gerentes de centro de custo e 
gerentes de centro de lucro. 

Para isso, utilizou-se um experimento com a participação de 139 alunos do curso de 
Ciências Contábeis. Os resultados demonstram que os participantes sabem o que é centro de 
custo e centro de lucro. Esse resultado reforçam as respostas fornecidas pelos participantes na 
segunda etapa do experimento.  

A estatística descritiva dos resultados apresentados pelos participantes (Tabela 1) sugere 
a presença de folga orçamentária em todas as situações. Esse resultado também é compartilhado 
pela estatística descritiva dos centros de responsabilidade (Tabela 2 e Gráfico 1), o que sugere 
dispersão e assimetria dos dados.  

A variabilidade do orçamento proposto pelos participantes e, consequentemente, a folga 
orçamentária são amparadas pela Teoria da Agência. O que significa que o agente utiliza 
informação privada do seu centro de responsabilidade para flexibilizar a folga orçamentária, 
criando uma relação de agência.  

Os resultados apresentados na análise dos dados descritivos coadunam com o resultado 
de Buzzi et al. (2014) e De Faria (2017), que verificam que há relação entre folga orçamentária, 
participação no orçamento e assimetria da informação. A presença de incentivo nos centros de 
responsabilidade contribui para a oscilação da média da folga orçamentária, sugerindo que o 
resultado apresentado se assemelha ao encontrado por Beuren e Verhagem (2015), que 
apresentaram que a remuneração variável atrelada às metas orçamentárias pode contribuir para 
a prática de criação de folga no processo orçamentário.  

Os resultados apresentados no Gráfico 1 sugerem a movimentação da folga 
orçamentária na presença do incentivo, principalmente a vinculada ao centro de lucro. Essa 
movimentação pode ser fundamentada sob a teoria da atribuição, isto é, o efeito “incentivo” é 
atribuído ao participante do centro de responsabilidade que, ao perceber a presença do efeito, 
elabora sua resposta à situação conforme essa percepção. 

Com o propósito de analisar o efeito da folga orçamentária nos centros de 
responsabilidade e testar as hipóteses de pesquisa, realizou-se o teste ANOVA. O resultado da 
ANOVA indicou que há variação entre os grupos da amostra. No entanto, ao comparar os 
resultados entre os grupos, somente a hipótese H4 foi confirmada, ou seja, na presença de 
incentivos, a folga orçamentária do centro de custos é menor, em módulo, do que a do centro 
de lucro.  

Os resultados sugerem a rejeição da hipótese H2, o que contradiz os achados de Davila 
e Wouters (2005). Os autores constataram que os elementos de custo afetam como a folga 
orçamentária é gerada, sugerindo um crescimento positivo linear da folga. Os autores 
apresentam evidências empíricas sobre como uma empresa propositalmente orçamentou 



 

 

recursos financeiros adicionais com intenção de motivação. No caso do presente estudo, os 
resultados encontrados foram opostos e apontam para uma redução da folga orçamentária na 
presença de incentivo. 

As hipóteses H1 e H3 também foram rejeitadas. A rejeição dessas três hipóteses pode 
ser verificada pela dispersão dos dados apresentados no Gráfico 1 e pela variação das séries 
apresentadas na Tabela 1. O alto desvio padrão encontrado (Tabela 02) também contribuiu para 
a rejeição das hipóteses.  

Uma possível causa para a rejeição dessas hipóteses é o fato de que a amostra de 
estudantes não representa o mundo real, o principal limitador da pesquisa. Mesmo com o fator 
limitador, considerou-se que o controle das variáveis permitiu a aleatoriedade na condução do 
experimento e garantiu a imparcialidade dos resultados. Assim, a metodologia utilizada foi 
considerada válida. Outro fator limitador a ser considerado é o tamanho da amostra. Uma 
amostra maior poderia ter mitigado a dispersão dos dados em torno da média.  

Mesmo rejeitando as hipóteses H1, H2 e H3, os resultados apresentados e visualizados 
no Gráficos 1 sugerem que a folga orçamentária apresenta comportamento distinto nos centros 
de responsabilidade financeira de custo e de lucro. Sugerem também que o incentivo interfere 
na criação da folga orçamentária nos centros de responsabilidade financeira, principalmente no 
centro de lucro. 

Pesquisas futuras podem estudar a folga orçamentária nos três centros de 
responsabilidade financeira: centro de custo, centro de lucro e centro de investimento. Sugere-
se ainda que o desenho do experimento apresente cenários multiperíodo. Destaca-se que a 
utilização de softwares específicos pode contribuir para a construção do cenário e 
imparcialidade da pesquisa.  

O estudo procura contribuir com a literatura, uma vez que é um pouco mais abrangente 
que outras pesquisas desenvolvidas, pois foca em dois instrumentos de sistemas de controle 
gerencial: orçamento e centro financeiro de responsabilidade. A pesquisa ainda procura 
contribuir com as práticas organizacionais, diminuindo a lacuna existente entre teoria e prática 
e provocar reflexões sobre a participação e comportamento dos gerentes na elaboração do 
orçamento. 
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