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RESUMO 

O estudo analisa a relação dos fatores contingenciais com o sistema orçamentário em uma 

empresa metalúrgica. O sistema orçamentário se apresenta nas organizações como uma 

ferramenta para direcionar os gestores com relação os objetivos organizacionais em 

termos de estrutura financeira e orçamentária. Os fatores contingenciais, como estrutura, 

tecnologia, ambiente e estratégia, devem estar presentes no planejamento orçamentário, 

visto que este processo, mesmo que interno nas organização, sofre influência do ambiente 

externo. Esta pesquisa se caracterizou como qualitativo, por meio de um estudo de caso. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, visto que o intuito foi levantar junto à empresa 

investigada, como os fatores contingenciais são considerados no orçamento. Quanto aos 

instrumentos de coleta de dados, para o Controller, foi definido um roteiro de entrevista 

semiestruturada e com os demais diretores e gerentes envolvidos com o orçamento foi 

aplicado o questionário. Os principais resultados apontaram que as premissas 

orçamentárias são sólidas, bem como a previsão de cenário e planos de investimentos. O 

propósito do orçamento na organização estudada é planejar o retorno para os acionistas, 

bem como planejamento operacional, a avaliação do desempenho do negócio e a 

formação das estratégias organizacionais. 

Palavras-chave: Fatores contingencias; Sistema orçamentário; Ambiente 

organizacional. 

Área temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 



 

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

 

2 
 

1 INTRODUÇÃO 

A estrutura de uma organização não apresenta um modelo único, pois as variáveis 

contingenciais estão presentes e influenciam todos os processos organizacionais. O 

desenvolvimento da teoria da contingência se baseia em diferentes fatores que 

influenciam a gestão, não existindo uma fórmula única, com o intuito de buscar a melhor 

maneira de se estruturar a organização para atingir seus objetivos e metas (LAWRENCE; 

LORSCH, 1967).   

Ao se considerar as variáveis contingenciais, que de certa forma intervém no 

processo de tomada de decisão das empresas, este estudo se preocupa em especial com a 

relação destas variáveis no orçamento, que é um dos artefatos contábeis mais relevantes 

no processo de toma de decisão (VERHAGEM; LAVARDA, 2012). 

Considerando a estrutura organizacional e seus processos e ferramentas, este 

estudo tem como questão problema: Qual a relação dos fatores contingenciais e o sistema 

orçamentário em uma empresa metalúrgica?  Para tanto, buscou em estudos anteriores a 

base para pesquisa nesta temática. Dentro da perspectiva da teoria da contingência, várias 

pesquisas foram realizadas, visando a corroborar o desenvolvimento da respectiva teoria.  

Dentre elas, destacam-se as obras clássicas realizadas por Woodward (1965), que 

tratou da tecnologia como fator de contingência; Chandler (1962), que relacionou a 

estratégia e a estrutura; e Perrow (1972), que tratou da tecnologia e da estrutura. Com 

relação ao Orçamento pode-se citar os estudos de Chapman (1998) que destaca o 

orçamento como uma ferramenta para o planejamento; Garrison e Noreen (2001) que 

ressaltam os benefícios do orçamento para a organização; Covaleski et al. (2003) descreve 

os  usos do orçamento; Schubert (2005) aborda que o orçamento pode antecipar o futuro 

da organização;  e Frezatti (2007) considera que o orçamento integra o processo de gestão, 

representa o plano financeiro e contribui para o accountability.  

Alguns estudos anteriores investigaram os fatores contingências e sua relação com 

o processo orçamentário, como Hansen e Van der Stede (2004) que investigaram quatro 

razões potenciais para o orçamento operacional nas organizações, e relaciona as variáveis 

estratégia e estrutura. O estudo de Espejo (2009) procurou identificar se as abordagens 

organizacionais psicológica, contingencial e institucional contribuem para a compreensão 

da utilização dos artefatos de contabilidade gerencial. Verhagem e Lavarda (2012) 

identificaram em que medida os fatores contingenciais (ambiente, tecnologia, estrutura, 

tamanho e estratégia) influenciaram nas principais inovações do processo orçamentário 

da empresa investigada. Neste contexto, o objetivo do estudo é analisar a relação dos 

fatores contingenciais e o sistema orçamentário em uma empresa metalúrgica.  

Para alcançar o objetivo proposto, o trabalho primeiramente apresenta o enfoque 

a teoria da contingência, abordando os autores seminais que contribuíram com esta teoria 

e os fatores analisados, como o ambiente, tecnologia, estrutura e estratégia. Na sequência, 

apresenta-se o orçamento empresarial e como os fatores contingenciais podem influenciar 

suas práticas. Na próxima seção, desenvolveu-se a metodologia utilizada no estudo, bem 

como a análise das principais evidências descobertas nas entrevistas e questionários. Por 

fim, destacam-se as considerações finais da pesquisa. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste tópico apresentam-se os itens que integram o arcabouço teórico do estudo, 

tendo como objetivo a sustentação da temática abordada. Inicialmente, são expostos 

aspectos sobre a Teoria da Contingência. Na sequência abordam-se os fatores analisados 

na teoria da Contingência, seguida pela contextualização de orçamento.  
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2.1 Teoria da Contingência 

A teoria da contingência possui referência histórica na década de 70 como um 

complemento a teoria de que as organizações não podem ser vistas como sistemas 

fechados, pois é preciso considerar o ambiente e indivíduos que a rodeia e possui 

influência sobre as suas ações. Os precursores da teoria da contingência são Lawrence e 

Lorsch (1967) pelo sua obra intitulada “A organização e o ambiente”. A obra retrata a 

influência das condições ambientais na sobrevivência das organizações. 

Para Lawrence e Lorsch (1967) as organizações são sistemas abertos e o 

comportamento dos seus indivíduos possui uma relação de interdependência entre eles. 

O comportamento é visto como determinado, o que coaduna, em partes, com a explanação 

de natureza humana, preconizada por  Burrel e Morgan (1979). Para tanto, a relação entre 

o comportamento do gestor com a sua organização é percebido pelas atividades a serem 

desenvolvidas, que incluem formalidades e controle dos fatores relacionados ao ambiente. 

O fato das organizações serem contempladas como sistemas abertos, Stoner e 

Freeman (1985) comentam que a interação com o ambiente envolve fatores como 

tecnologia, estratégia, estrutura, governo entre outros. A análise desses fatores é 

necessária, pois direcionam o comportamento para a tomada de decisão, mesmo sob a 

presença da incerteza na tomada de decisão sobre ambiente.  

A organização é munida de subunidades e subsistemas que são dinâmicos e o 

papel da organização está em interagir em harmonia com os fatores do ambiente. Pelo 

fato da organização ter uma sinergia com o comportamento do gerente e o ambiente, ela 

pode ser explicada por uma metáfora de ser um organismo vivo (MORGAN, 2006). 

Muitas vezes, pelo fato de que existem diversas influências ao longo do tempo o ambiente 

é considerado complexo e dinâmico (BURRELL; MORGAN, 1979). Portanto, a incerteza 

exposta por Stoner e Freeman (1985) do gestor frente ao ambiente está em predizer 

hábitos dos consumidores, identificação de fornecedores, escassez de recursos entre 

outros.  

A organização e o papel do gestor está no sentido de adaptação as pressões 

determinadas pelo ambiente. Para Lawrence e Lorsch (1967) a organização alcança 

vantagem competitiva e consegue adaptar-se as condições impostas pelo ambiente, bem 

como diferenciar-se de outras organizações. O sucesso está implícito ao processo de 

integração adequada do comportamento ao ambiente de forma a gerir possíveis conflitos. 

Donaldson (1999) argumentam que por uma pressão ambiental é preciso 

considerar a adaptação das ações organizacionais; ao sofrer uma pressão dos fatores que 

envolvem o ambiente, o gerente precisa muitas vezes ter um comportamento reativo para 

que haja um ajuste entre a tomada de decisão e a pressão e necessidade dos indivíduos 

envolvidos no ambiente. Isso reflete que cada organização é única e possui estrutura 

interdependente ao seu ambiente, o que reforça a existência da incerteza, já que é preciso 

estabelecer os fatores contingenciais como tamanho, estratégia, tecnologias entre outros 

(DONALDSON, 1999). Espejo (2008) aponta a abordagem contingencial na ação da 

organização pelo comportamento do gerente para adaptação de influências exógenas e 

endógenas. 

A principal diferença da teoria proposta por Lawrence e Lorsch (1967) em 

comparação a teorias anteriores, como a clássica e das relações humanas, está em 

considerar que existem idiossincrasias presentes sobre o segmento e ambiente de cada 

organização, que de certa forma, implica em diferentes comportamentos e adaptações. 

Estudos que demonstraram mesma ideia de determinismo e adaptação foram apresentados 

por Woodward (1965), Burns e Stalker (1960) e Emery e Trist (1965). Woodward (1965) 
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citado por Espejo(2008) apresentou que organizações conseguiram se manter no ambiente 

e obter melhor desempenho quando conseguiram adequar-se às suas tecnologias. Burns e 

Stalker (1960) identificaram as organizações conseguem se prevalecer quando possuem 

capacidades de adaptação sobre questões de demanda. 

 

2.2 Fatores Analisados na Teoria da Contingência 

Um dos fatores considerados na teoria Contingencial é o ambiente externo, sendo 

este um poderoso elemento de contexto variável que está na base da contingência.  Este 

aspecto foi tratado no estudo de Chenhall (2003), como importante atributo, devido 

intensa competição de preços por concorrentes diretos ou potenciais, e a probabilidade de 

uma mudança na disponibilidade de determinados materiais.  Neste contexto, alguns 

autores seminais da teoria da contingência como (BURNS; STALKER, 1960; 

LAWRENCE; LORSCH, 1976) consideram o fator incerteza aliada a estrutura 

organizacional.  

Porém, a incerteza não fornece uma descrição abrangente do ambiente. 

Khandwalla (1977) apontou em seus estudos um conjunto de variáveis ambientais que 

incluem turbulência, hostilidade a diversidade, complexidade. Van der Stede (2004) 

acrescentam as variáveis ambientais competição, atitudes de competição no principal 

serviço e ou produto, competição por mão de obra e ainda concorrência de novos 

entrantes. Neste contexto, pode-se afirmar que estes fatores externos refletem uma 

considerável influência no ambiente em que a organização está inserida, assim, as 

organizações buscam, continuamente, adaptação a seu ambiente (DONALDSON, 1999).   

Sobre o fator tecnologia, Espejo (2008) enfatiza a importância em avaliar as 

tecnologias da informação existentes na organização, bem como tecnologias orientadas 

para manufatura dos produtos ou serviços. A tecnologia no campo de gerenciamento de 

informações pode ser útil para minimização de incertezas e tomada de decisões 

(DALFOVO; TAMBORLIN, 2010). Dalfovo e Tamborlin (2010), comentam que a 

competitividade está atrelada ao aspecto das informações do ambiente que a organização 

possui e, a tecnologia auxilia na formação e análise de cenários. 

Contudo, a tecnologia refere-se a como os processos de trabalho da organização 

ocorrem, ou seja, a transformação dos insumos com tarefas de entrada e saída e por sua 

vez inclui hardware como máquinas e ferramentas, materiais, pessoas, software e 

conhecimento. Três tipos genéricos de tecnologia de grande importância são: 

complexidade, incerteza da tarefa e interdependência, abordados nos estudos de 

(CHENHALL, 2003).  

Lawrence e Lorsch (1967), Burns e Stalker (1960), Perrow (1972) e Sharma 

(2002) aliam a teoria contingencial sobre a estrutura da empresa em relação ao seu 

ambiente.  A estrutura se dá pela força controlável da organização em termos de ser 

centralizadora e descentralizada na tomada de decisão. A forma de uso da estrutura reflete 

o grau de incerteza da organização sobre o seu ambiente. 

Além disso, a teoria da contingência possui contribuição pelo estudo de Merchant 

(1984) em que avalia o tamanho da organização em termos de número de colaboradores. 

Assim como a estrutura, a estratégia também é uma força capaz de ser controlada pela 

organização. As estratégias pode ser classificada por Porter (1986) como genéricas e 

subdivididas em:  diferenciação, enfoque e baixo custo (liderança no custo total). De 

acordo com o mesmo autor, diante destas estratégias a organizações tem a possibilidade 

de obter vantagens competitivas.  

Para Mintzberg et al.(2006) a estratégia vem sendo definida de diferentes 

maneiras. O autor define estratégia plano, padrão, posição e perspectiva. Como plano, ou 
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seja, um curso de ação conscientemente pretendido. Estratégia como padrão, 

especificamente um padrão em uma corrente de ações; estratégia como resposta 

potencialmente a tudo refere-se a produtos, processos, clientes e cidadãos, 

responsabilidades sociais e interesses próprios, controle e cor.  Estratégia como posição, 

esta abordagem localiza a estratégia no seu ambiente, no seu contexto interno e externo. 

Estratégia como perspectiva relacionada à maneira de olhar do estrategista, ou seja, 

considerando os estrategistas de forma coletiva que estão envolvidos com a estratégia 

organizacional (MINTZBERG, et al 2006).  

 

2.3 Orçamento Empresarial  

O orçamento tem sido destacado como uma importante ferramenta no processo de 

gestão (MERCHANT, 1981; DAVILA; WOUTERS, 2005) e trabalhos dedicados a 

entender como a ferramenta funciona nas organizações continuam sendo desenvolvidos 

intensamente (HANSEN; VAN DER STEDE, 2004). 

Nas definições de orçamento é possível verificar as diferentes vertentes 

congregadas ao seu processo, figurando tanto como parte da ferramenta de planejamento 

financeiro, quanto como compromisso gerencial acerca dos objetivos da organização, 

atribuindo-lhe finalidade de distribuição eficaz dos recursos (LAVARDA et al., 2012). 

Neste sentido, nos aspectos financeiros encontra-se que o orçamento “integra o 

processo de gestão e representa o plano financeiro para viabilizar o alcance da estratégia 

em determinado período, como um dos pilares da gestão, além de ser uma das ferramentas 

fundamentais para o alcance do accountability” (FREZATTI, 2007, p. 11).  

Chapman (1998) destaca que os gestores podem utilizar o orçamento como uma 

ferramenta para o planejamento, configurando-se como uma atividade suscetível ao 

monitoramento pela contabilidade com o feedback necessário a ser dado para gerentes 

operacionais.   

Covaleski et al. (2003) ressaltam que há vários propósitos para o uso do 

orçamento, entre as quais destacam o planejamento, a coordenação e organização de 

atividades, alocação de recursos, motivação de funcionários e expressar a conformidade 

com as normas sociais. 

Discutindo sobre as razões do orçamento, Hansen e Van der Stede (2004) afirmam 

que a abordagem mais convincente deve envolver os gestores. Os autores ressaltam que 

essa abordagem não exclui qualquer motivo potencial para utilizar o orçamento. Desta 

forma, declaram que as razões para o orçamento incluem: planejamento operacional, 

avaliação de desempenho, comunicação dos objetivos e formação da estratégia. 

Schubert (2005) estabelece que a elaboração do orçamento pode ser uma forma 

de antecipar o futuro da organização, ou seja, uma tentativa de prever como a organização 

deverá se comportar diante do que pode acontecer no próximo exercício social ou 

períodos superiores. Neste sentido, Espejo (2008) destaca que o orçamento pode ser um 

mecanismo de sustentabilidade das organizações na medida em buscam constantemente 

adequação à volatilidade do ambiente adaptando constantemente aos fatores contextuais. 

A autora acrescenta que o orçamento gera informações imprescindíveis para a gestão e 

direcionamento da organização. 

Garrison e Noreen (2001) ressaltam que o orçamento traz benefícios para a 

organização na medida em pode ser utilizado como um mecanismo para os gestores 

estabelecerem objetivos e metas, comunicar os planos e direcionar as ações de forma 

sinérgica rumo ao futuro, evitando assim desperdiçar os esforços em ações rotineiras. 

Além disso, orienta a distribuição de recursos entre as unidades neutralizando possíveis 
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restrições e possibilita a coordenação e integração dos planos das diferentes áreas 

organizacionais, garantindo que estejam na mesma direção.  

A finalidade do orçamento como meio para direcionar a ação organizacional e 

concentração de esforços é reforçada por Lunkes (2007) relata que o orçamento é um 

sistema que abarca a elaboração de planos, objetivos de lucro, previsão de despesas que 

devem ser inseridos na estrutura de planos e politicas existentes e definição de padrões 

que orientam a atuação dos supervisores. 

Van der Stede (2001) destaca que o orçamento está vinculado ao sistema de 

controle organizacional e como tal, deve ser visto de forma sistêmica de modo que não 

seja elaborado e analisado separadamente. Nesta perspectiva Frezatti (2007, p. 3) observa 

que o orçamento deve ser subordinado ao planejamento estratégico da organização, 

reforçando a importância de entendê-lo no processo. Nesse aspecto, destaca que “as 

funções e o grau de importância a serem atribuídas ao orçamento são definições que não 

se limitam ao discurso ou intenção dos gestores”.  

De forma abrangente, Covaleski et al. (2003) discute o orçamento em diversas 

perspectivas, entre elas, a perspectiva econômica, na qual, o orçamento fundamenta-se na 

premissa da teoria da agência, em que empregadores e empregados acordam a utilização 

do orçamento pautado pela racionalidade econômica perfeita. Na perspectiva psicológica 

avalia o orçamento em relação a potenciais conflitos mentais e comportamentais dos 

indivíduos na organização no que concerne principalmente a motivação, estresse, 

satisfação, comprometimento, desempenho e na relação entre seus pares e superiores. A 

perspectiva sociológica aborda a dificuldade da tomada de decisão e coordenação em 

organizações grandes e complexas atuando em ambientes voláteis, e estabelecer rotinas 

como orçamento, facilita o processo decisório diante de fatores contingenciais. 

Merchant (2007) argumenta que o orçamento é usado de diferentes modos em 

empresas diferentes, podendo-se explicar algumas dessas diferenças por meio do exame 

de influências externas à organização. Por outro lado, o autor aduz que uma parte 

significativa da variação tem suas explicações nos aspectos internos de trabalho, nos quais 

o orçamento é operacionalizado. Considera, também, que as variáveis contingenciais 

como tamanho da organização, diversificação e descentralização estejam fortemente 

relacionadas às escolhas estratégicas de controle e especificamente ao orçamento. 

Sharma (2002) pesquisou a relação entre as variáveis contingenciais do ambiente 

externo geradoras de incerteza e características da estrutura de hotéis, em termos de 

tamanho, e seus sistemas orçamentários. Encontrou que o impacto da incerteza ambiental 

nos sistema orçamentário dos hotéis está associada ao grau de intensidade de incerteza 

percebido influenciando de diferentes formas o processo orçamentário na medida em que 

o mesmo é utilizado como mecanismo de comunicar planos, estabelecer objetivos, avaliar 

o desempenho e alinhar o controle. 

Govindarajan (1986) investigou centros de responsabilidade gerencial, encontrou 

uma relação entre variáveis contingencias que provocam incerteza ambiental, sistema 

orçamentário e as atitudes e desempenho gerenciais. Encontrou que quanto maior a 

participação dos gestores no processo orçamentário, menor a tendência de negligenciar 

as condições de incertezas ambientais que a organização está sujeita. Contudo, a 

percepção de ambientes em grau de incerteza baixo, os mesmo não demonstram o mesmo 

comprometimento. 

Chenhall (2003) afirma que diversos estudos baseados na teoria da contingencial 

apontam que as organizações podem tentar adotar práticas como orçamento que 

aumentam o desempenho e que essas práticas podem variar sistematicamente dependendo 

das variáveis das organizações tais como tamanho, incerteza ambiental e tecnologia.  
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Baseados na revisão de literatura, Lavarda et al. (2012, p.6) observam que há 

evidências de que o processo orçamentário se ajusta às contingências existentes no 

ambiente. Os autores ressaltam que “dependendo dos fatores contingenciais em que a 

empresa está submetida, o processo orçamentário apresentará determinadas 

características, que permitirão um melhor encaixe, refletindo diretamente no desempenho 

da organização”.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Com base no instrumento de Espejo (2008), que foi baseado nos autores (VAN 

DER STEEDE, 2004; GORDON ; NARAYANA, 1984;  PORTER, 1986; SHARMA, 

2002; HYVONEN, 2007; DEKKER, GROOT, SCHOUTE, 2007; PERROW, 1972)  

definiu-se os itens a serem pesquisados com relação: a) ambiente; b) Tecnologia; c) 

Estrutura; d)  Escolha estratégica da organização.  

O estudo foi baseado em Espejo (2009) que estudou o orçamento diante das 

variáveis contingenciais, ambiente, tecnologia, estrutura e estratégia, com o objetivo de 

analisar a relação dos fatores contingenciais que são considerados no sistema 

orçamentário da empresa Metisa Metalúrgica Timboense SA.  

Esta pesquisa se caracterizou como Estudo de Caso (YIN, 2010). Trata-se de uma 

pesquisa exploratória, visto que o intuito foi levantar junto à população investigada, como 

os fatores contingenciais são considerados no orçamento. Nesse caso, os estudos 

exploratórios exigem métodos qualitativos de investigação de um fenômeno (YIN, 2010).  

A coleta de dados foi realizada em março de 2013 com 7 sujeitos, dividida em 

duas etapas:  

a) 1ª etapa – Entrevista: O sujeito de pesquisa escolhido foi o Controller; porque 

possui conhecimentos sobre o sistema orçamentário da organização; 

b) 2ª etapa -  Questionário: Nesta etapa participaram o Controller, Diretores e 

Gerentes envolvidos no planejamento orçamentário. 

Quanto ao instrumento de coleta com o Controller, foi definido um roteiro de 

entrevista semiestruturada (GODOI; MATTOS, 2006). Com o Controller, Diretores e 

Gerentes foi aplicado o questionário (CRESWELL, 2007), adaptado do estudo de 

(ESPEJO, 2008). O questionário é dividido em 6 variáveis, que são: ambiente, tecnologia, 

estrutura, estratégia, sistema orçamentária e razões de uso para o orçamento. 

Com relação a análise dos dados, as informações obtidas a partir da entrevista com 

o Controller ocorreram pela análise de conteúdo. Os dados obtidos a partir do 

questionário são apresentados em forma de quadros conforme segue no item de 

apresentação de análise de resultados.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A empresa selecionada para este estudo de caso é do ramo de Metalurgia, e atua 

no mercado a mais de 65 anos. Sua matriz está situada no estado de Santa Catarina, Brasil 

e conta com mais duas filiais em Pernambuco e São Paulo como centros de distribuição. 

Sua instalação na matriz conta com uma área de 240.000 metros quadrados. Emprega 

atualmente 1.100 funcionários e tem capacidade de produção anual de 80.000 toneladas 

de aço. A empresa atende o mercado interno e atua também em mais de 40 países no 

mercado externo e está presente nos cinco continentes.  

Em seu portfólio de produtos encontram-se peças para implementos agrícolas e 

tratores, lâminas para cortes de pedras ornamentais, peças para implementos rodoviários 
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e acessórios ferroviários, ferramentas manuais e arruelas A empresa Metisa possui suas 

ações negociadas na Bolsa de Valores. 

A análise dos resultados deste estudo de caso ocorre por meio da entrevista om o 

Controller da organização e na sequencia faz-se um levantamento de informações de 

forma pontual apresentando fatores contingenciais a serem considerados no orçamento. 

O levantamento ocorreu por meio de questionários com os demais envolvidos no processo 

orçamentário da organização, em que puderam expressar a relação destes fatores com 

orçamento da Metisa de forma mais direta. 

 

4.1 Análise da Entrevista com o Controller 

O Controller da organização atua há 29 anos na organização e sua função atual é 

Gerente de Controladoria; sua formação é graduado em contabilidade com pós-graduação 

em contabilidade gerencial e finanças. Mencionou no início da entrevista que é o 

responsável geral pelo processo orçamentário, e mesmo tendo outros envolvidos, ele é 

quem toma as decisões finais. 

Quando questionados como é desenvolvido o processo orçamentário na Metisa e 

quais os componentes orçamentários a empresa utiliza: o Controller mencionou que: 
Nos meses de  setembro a novembro  é formalizado o planejamento para o 

próximo exercício. O processo inicia por meio de um sistema chamado plano 

diretor mercadológico (PDM), que tem um responsável por traçar os cenários 

de mercado, juntamente com  as áreas comerciais e  seus representantes de 

todas as regiões do país, que coletam informações do mercado e linhas de 

produto, comportamento dos negócios e o nosso Market Share, e mapeia quem 

são os compradores e concorrentes e nos passa uma perspectiva futura com 

relação a aumento de Market share ou manutenção, seja em mercado nacional 

ou no exterior. Estas informações quantitativas chegam até a matriz para 

elaboração do orçamento do próximo período, juntamente com informações 

internas de capacidade de produção. Estes dados quantitativos são levados a 

controladoria para que seja traduzido em números financeiros. Para elaboração 

do orçamento, trabalha-se com informações retrospectivas, ou seja, históricos 

anteriores, por meio de regressão linear e informações prospectivas com 

relação ao mercado. 

Com base nas informações apontadas pelo controller, pode-se perceber que o 

planejamento orçamentário está atrelado as variáveis do ambiente externo e na sequencia 

atrelado de forma sistêmica com as demais áreas de empresa. Van der Stede (2001) 

destaca que o orçamento está vinculado ao sistema de controle organizacional e como tal, 

deve ser visto de forma sistêmica de modo que não seja elaborado e analisado 

separadamente. 

Quando questionado sobre o periodicidade do orçamento o gestor confirma ser 

anual: A frequência das discussões sobre orçamento se desdobram em revisões mensais e semanais com 

mapeamentos por meio de gráficos para discussão”.  Com relação quem são envolvidos no processo 

orçamentário: “menciona a área comercial com suas informações de mercado, área de produção que verifica 

a capacidade produtiva. Os clientes também participam, cita como exemplo as montadoras que já repassam 

o crescimento que desejam no próximo ano, e isso deve ser quantitativamente incorporado ao orçamento 

da Metisa. Cita ainda como envolvidos toda a diretoria e gerencia e ainda algumas pessoas chaves da área 

operacional. Classifica o planejamento da Metisa como participativo. 

O Controller menciona haver um processo participativo na elaboração do 

orçamento, além da diretoria e área financeira os demais gestores também participam 

contribuindo com sua experiência no processo de elaboração do orçamento que 

posteriormente é formalizado pela controladoria. Quando questionado quais os propósitos 

que o orçamento sustenta na organização: menciona que: 
Em primeiro lugar o melhor retorno para o acionista, auxiliar as estratégias 

organizacionais com relação a alcance dos objetivos de crescimento e aumento 

de participação de mercado, tem o propósito de estipular metas alcançáveis por 
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meio de uma projeção quantitativa cuidadosa. A Metisa possui um sistema 

gerencial orçamentário próprio, de acordo com a sua necessidade. O que 

permite simulações diárias se necessário. O orçamento anual é mapeado 

mensalmente pelo sistema para fins de acompanhamento. 

Questionou-se sobre os fatores do ambiente externo considerados no orçamento, 

o Controller mencionou que: uma análise criteriosa de mercado, bem como dos 

concorrentes, da participação da empresa, das expectativas dos clientes são 

fundamentais para o planejamento do orçamento e estes fatores todos são incorporados 

ao orçamento. 

Quando questionado sobre a variável tecnológica se é considerada no orçamento, 

constatou-se na entrevista que a empresa tem como seus clientes as montadoras que 

trabalham com alta tecnologia e com peças de reposição, este fator interfere na produção 

e família de produtos a serem oferecidos pela Metisa. A tecnologia está envolvida em 

todos os processos da Metisa e orçamento precisa considerar o planejamento destes 

investimentos. A gestão do processo orçamentário utiliza-se de sistemas próprios 

desenvolvidos para auxiliar na tomada de decisão, com uso de simuladores estratégicos 

do orçamento bem como o já mencionado sistema PDM controlado por meio de 

tecnologia da informação.  A tecnologia no campo de gerenciamento de informações pode 

ser útil para minimização de incertezas e tomada de decisões (DALFOVO; 

TAMBORLIN,  2010). 

 Quando questionado sobre as questões estruturais como investimentos, alocação 

de recursos, desenvolvimento de produtos no processo orçamentário e ainda as questões 

estratégicas, o Controller afirma que:  
Com a relação às questões estratégicas, primeiro é considerado os desejos dos 

acionistas de entrada num novo mercado. Num segundo momento, com base 

nas informações externas, análise dos concorrentes e sua participação, 

comparado com a Metisa, e ainda perspectivas macroeconômicas, atendimento 

das expectativas de clientes e seu passado de compras, é traçado as ameaças e 

oportunidades. Analisa-se ainda internamente capacidade de produção e 

investimentos. Com base nestas informações são feitas simulações via sistema 

dos cenários de investimento. A decisão contempla a análise do investimento 

total, a taxa de retorno do investimento, juntamente com as projeções de 

crescimento que o mercado propicia.  

Com relação à estrutura de investimentos interna, é feito um levantamento de 

quanto cada área quer investir junto com seus gerentes que precisam apresentar um plano 

de investimento com o resultado esperado em termos de receita, redução de custos, 

adequação da inovação e seu reflexo na qualidade do produto ou serviços, e ainda a visão 

de beneficiários para então ser analisada pela diretoria. 

O processo de planejamento orçamentário da Metisa confirma a afirmação de 

Lavarda et al. (2012, p.6) que observam que há evidências de que o processo orçamentário 

se ajusta às contingências existentes no ambiente. 

 

4.2 Análises do planejamento orçamentário na visão dos participantes do orçamento  

 Com o intuito de entender o comportamento orçamentário da Metisa e o 

envolvimento dos aspectos contingenciais, levantou-se informações com 7 participantes 

do planejamento orçamentário de forma pontual.  O quadro 1 apresenta a caracterização 

dos respondentes. 

Pode-se perceber que os entrevistados tem sua maioria formação em Ciências 

contábeis, sendo que 3 são pós-graduados e 3 apresentam graduação completa, está há 

mais de 5 anos na empresa e atuam há mais de 5 anos no orçamento da Metisa. A analista 

de controladoria é a única que não possui mais de 5 anos e é do gênero feminino.  
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Sobre as variáveis contingenciais, são apresentados os quadros com as médias das 

respostas apontadas por cada um dos pesquisados. A variável ambiente foi analisada em 

uma escala de 5 pontos, em que o respondente considerava 1= muito estável, com 

mudanças lentas e previsíveis e 5= muito dinâmico, com mudanças rápidas e 

imprevisíveis (quadro 2). 
Quadro 1 – Caracterização dos respondentes 

Caracte-

rísticas  

Diretor  

1 

Diretor 

2 

Controller Analista 

de 

Controla-

doria 

Gerente 

 1 

Gerente 

 2 

Gerente 

3 

Formação Pós- 

Graduação 

Superior 

completo 

Pós-

Graduação 

Superior 

completo 

Superior 

Completo 

Superior 

completo 

Pós-

Graduação 

Curso Ciências 

Contábeis 

Direito Contabilida

de 

gerencial e 

finanças 

Ciências 

Contábeis 

Engenharia 

de 

produção 

mecânica 

Ciências 

contábeis 

Ciências 

Contábeis; 

Administra

ção e  

Direito 

Tempo de 

casa 

Mais de 5 

anos 

Mais de 5 

anos 

Mais de 5 

anos 

Mais 5 

anos 

Mais de 5 

anos 

Mais de 5 

anos 

Mais de 5 

anos 

Tempo de 

envolvi-

mento no 

orçamento 

Mais de 5 

anos 

Mais de 5 

anos 

Mais de 5 

anos 

3 a 5 anos Mais de 5 

anos 

Mais de 5 

anos 

Mais de 5 

anos 

Gênero Masculino Masculino Masculino Feminino Masculino Masculino Masculino 

 Fonte: dados de Pesquisa 

 

Os respondentes consideraram o ambiente muito dinâmico com mudanças rápidas 

em relação às atitudes da concorrência e competição por mão de obra (com as maiores 

médias). Já a com a competição por compra de insumos e gostos e preferências dos 

clientes não apresentam uma média elevada, sendo mais estável e previsível. 
 

Quadro 2 – Variável ambiente 

Questões R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Média 

A - Atitudes da concorrência 4 4 4 4 5 5 3 4,14 

B – Competição por mão de obra 5 4 5 5 5 3 3 4,42 

C – Competição por compra de insumos-componentes 3 2 3 3 4 4 2 2,71 

D – Tecnologia aplicada ao processo produtivo 3 3 3 3 4 4 2 3,28 

E – Restrições legais, políticas e econômicas do setor 5 3 5 5 4 5 3 3,85 

F – Gostos e preferência dos clientes do setor 2 3 2 2 3 4 2 
2,57 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para a variável tecnológica, foi solicitada ao respondente que atribuísse uma nota, 

de 1 a 5, de acordo com o uso de cada item abaixo na sua empresa (utilização intensa - 5, 

ou não há uso - 1). 
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Quadro 3 – Variável Tecnológica – parte A 

Questões R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Média 

A- Comercio Eletrônico 1 1 1 1 1 3 4 1,71 

B- CRM (gerenciamento da relação com cliente) 3 4 3 3 3 4 3 3,28 

C- Gerenciamento da cadeia de suprimentos 3 4 3 3 4 4 4 3,57 

D- Armazenamento de dados 5 5 5 5 5 5 4 4,71 

E- Troca de dados de forma eletrônica 4 4 4 5 3 5 4 3,42 

F_ Sistema Integrado (ERP) 4 4 4 4 3 3 3 3,57 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O fator da tecnologia que mais é utilizado pela empresa é o armazenamento de 

dados, seguido pelo gerenciamento de cadeia de suprimentos e o sistema integrado de 

(ERP), com médias altas, ou seja, de utilização intensa pela empresa. O comércio 

eletrônico foi considerado de pouco uso. 

Com relação a variável tecnológica, também foi solicitado ao respondente para 

atribuir uma nota, de 1 a 5, para a intensidade em que os itens abaixo são abordados em 

sua empresa (escala: 1 = pouca intensidade e 5 = muita intensidade).  
 

Quadro 4- Variável Tecnológica – parte B 

Questões 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Média 

 

A- As atividades da sua linha de produção 

são repetitivas 

3 4 3 3 3 5 5 3,71 

B- Quantas tarefas na sua linha de produção 

são as mesmas dia após dia? 

3 4 3 3 1 5 5 3,42 

C- Quantas pessoas na sua linha de 

produção fazem tarefa diversificadas a 

maioria do tempo? 

3 2 3 3 3 2 4 2,86 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quanto à intensidade em que os fatores apresentados aparecem na organização, os 

respondentes atribuíram a maior média em relação a atividades de produção repetitivas e 

tarefas na linha de produção, e uma baixa pontuação quando as tarefas são pouco 

diversificadas na linha de produção. 

Com relação a variável estrutura (quadro 5), os respondentes deveriam atribuir 

uma nota de 1 a 5 para o nível de delegação de autoridade para os gerentes de cada uma 

das áreas de decisão em sua empresa (escala: 1 = nunca delega;  5 = delega total). 

 
Quadro 5 – Variável estrutura 

Questões 

 

 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Média 

a. Desenvolvimento de novos produtos 4 4 4 4 4 5 3 
4,14 

b. Contratação e demissão de pessoal 4 4 4 3 4 4 4 3,86 

c. Seleção de Investimentos relevantes 3 4 3 3 4 4 2 
3,43 

d. Alocação Orcamentária 
3 4 3 3 4 4 3 

3,43 

e. Decisões de preços  
3 4 3 3 4 5 2 

3,57 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 A maior autonomia de decisão está na decisão de desenvolvimento de novos 

produtos, seguido da contratação e demissão de pessoal. A alocação orçamentária aparece 

com uma média de 3,57 nas respostas. 

Com relação a variável estratégica (quadro 6), os respondentes deveriam atribuir 

uma nota de 1 a 5, para a importância dada para cada um dos itens, de acordo com as 

prioridades estratégicas da empresa durante os últimos 5 anos (escala: 1 = não importante 

5 = muito importante). 

Os respondentes consideraram todos os itens apresentados quanto às prioridades 

estratégicas, como importantes. O destaque foi para a busca de alta qualidade do 

produto/serviço muito maior do que o da concorrência, seguida de oferecer suporte ao 

cliente do produto/serviço; a Metisa encontra-se preocupada também com a imagem da 

marca ser muito melhor que a da concorrência, seguida pelos demais itens todos acima 

de 3,0. 
 

Quadro 6 – Variável estratégica 

Questões 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Média 

 

A- Buscar alta qualidade do produto/serviço 

muito maior do que o da concorrência 

 

5 4 5 5 5 5 5 

4,86 

B- Oferecer suporte ao cliente do 

produto/serviço 

5 4 5 5 4 5 5 

4,71 

C- Desenvolver características únicas do 

produto/serviço 

3 4 3 3 4 4 5 

3,71 

D- A imagem da marca ser muito melhor que 

a da concorrência 

5 4 5 5 5 5 5 

4,86 

E- Investir em pesquisa e em 

desenvolvimento muito mais que a 

concorrência 

4 3 4 4 4 4 3 

3,86 

F- Ter um preço muito menor que o da 

concorrência 

3 4 3 3 5 1 3 
3,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

                 

Sobre o sistema orçamentário, foi perguntado aos respondentes sua opinião em 

relação ao último orçamento realizado pela organização e o grau de solidez com relação 

à existência de componentes orçamentários indicados (quadro 7). 
 

Quadro 7- Sistema Orçamentário 

Questões 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Média  

 

a. Premissas Orcamentárias 5 5 5 5 5 5 5 5,0 

b. Previsão de Cenários 5 5 5 5 4 5 4 4,71 

c. Plano de Marketing-vendas 5 5 5 5 4 4 3 4,43 

d. Plano de produção, suprimentos e 

estocagem 

5 5 5 5 4 4 4 

4,57 

e. Plano de recursos humanos 5 5 5 5 4 4 3 4,43 

f. Plano de investimentos no ativo 

permanente 

5 5 5 5 4 4 4 

4,57 

g. Demonstracões Contábeis 

projetadas 

5 5 5 5 5 4 4 

4,71 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Os respondentes apontaram, com relação à solidez dos componentes 

orçamentários presentes nos últimos orçamentos apresentados pela a empresa, que todos 

os fatores apresentados pela pesquisa estão presnetes. As premissas orçamentárias 
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apareceram com unanimidade como sólida na Metisa, seguida das demais, previsão de 

cenários; demonstrações contábeis projetadas; plano de produção, suprimentos e 

estocagem; plano de investimentos no ativo permanente; plano de Marketing-vendas; 

plano de recursos humanos. 

Outro questionamento foi qual a periodicidade em que o sistema contábil da 

empresa é capaz de gerar dados confiáveis em relação às informações disponíveis para 

possíveis acompanhamentos da empresa. Com relação a esta questão, os 7 respondentes 

foram unânimes ao responder que o sistema contábil é capaz de gerar informações diárias. 

Com relação ao questionamento se orçamento pode ser usado para muitos 

diferentes propósitos na organização, foi solicitado ao respondente atribuir uma nota de 

1 a 5 para cada uma das razões para o uso do orçamento na empresa, conforme a quadro 

7 (escala: 1 = não tem importância;  5 = muito importante).  

 

 
Quadro 8 – Razões de uso do orçamento 

Questões 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Média das  

respostas 

A- Para planejamento operacional 5 5 5 5 5 4 5 5,0 

B- Para avaliação de desempenho 5 5 5 5 5 4 5 5,0 

C- Para comunicação de metas 5 5 5 5 5 5 4 4,71 

D- Para formação estratégica 5 5 5 5 4 5 3 4,43 

 

 As médias obtidas foram altas, com relação ao propósito do sistema orçamentário 

(quadro 8), ou seja, os respondentes consideraram que todos os itens apontados são 

propósitos do sistema orçamentário da Metisa, o planejamento operacional, a avaliação 

de desempenho, seguido da comunicação de metas e formação estratégica. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo objetivou analisar a relação dos fatores contingenciais que são 

considerados no sistema orçamentário da empresa Metisa Metalúrgica Timboense SA.  

Para tanto, foi possível diagnosticar na entrevista com o Controller que a Metisa tem um 

planejamento orçamentário anual e gerencia suas informações orçamentárias por meio de 

um sistema próprio desenvolvido para atender suas necessidades e é capaz de gerar 

informações de gestão diárias. O seu processo orçamentário sofre influência do ambiente 

externo. A empresa mapeia suas informações de mercado por meio de representantes e 

responsável do sistema (PDM) que centraliza todas as informações mercadológicas do 

ambiente, bem como informações dos concorrentes e market share da Metisa no Brasil e 

exterior.  

A empresa considera a tecnologia no sistema orçamentário, seja por meio de 

tecnologia de gestão e investimentos, já que fornece equipamentos para indústrias de alta 

tecnologia como as montadoras. Espejo (2008) apresentou que organizações conseguiram 

se manter no ambiente e obter melhor desempenho quando conseguiram adequar-se às 

suas tecnologias e a Metisa enquadra-se neste fator com relação a adequação tecnológica. 

Com relação a variável contingencial estratégia, faz uma análise do seu ambiente 

interno e externos e juntamente com o desejos de investimentos dos acionistas, verifica 

sua reais possibilidades e estas são analisadas sob os aspectos financeiros no orçamento 

da organização. Suas estratégias conforme os envolvidos no orçamento estão focadas na 

busca por alta qualidade de produtos e ou serviço, destacando-se frente ao concorrente e 
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em oferecer suporte ao clientes dos seus produtos e ou serviços.  Metisa encontra-se 

preocupada também com a imagem da sua marca.  

A variável estrutura foi identificada no processo orçamentário, apresentando uma 

estrutura participativa. Esta afirmação vem ao encontro do que preconiza Merchant 

(2007) ao argumentar que o orçamento é usado de diferentes modos em empresas 

diferentes, podendo-se explicar algumas dessas diferenças por meio do exame de 

influências externas a organização.  

O sistema orçamentário apresenta ferramentas de gestão apoiadas pela análise do 

ambiente externos e internos, considerando as oportunidades e capacidades internas da 

organização, traçando cenários futuros para a organização. O planejamento orçamentário 

se apresenta como ferramenta para alinhar e direcionar os objetivos organizacionais e a 

estrutura orçamentária apresenta autonomia aos seus gestores com relação ao 

desenvolvimento de novos produtos e alocação orçamentária. 

Com relação ao sistema orçamentário, os envolvidos apontaram as premissas 

orçamentárias como sólidas na Metisa, bem como a previsão de cenário e planos de 

investimentos. O propósito do orçamento da Metisa é planejar o retorno para os 

acionistas, bem como planejamento operacional e avaliação do desempenho do negócio 

e formação das estratégias organizacionais.  

O trabalho buscou atingir seu objetivo ao analisar o planejamento orçamentário 

de uma empresa do setor de Metalurgia e apresentou como os fatores contingenciais estão 

relacionados ao planejamento, bem como se comporta o processo de planejamento 

orçamentário da referida empresa. As limitações da pesquisa se referem aos acessos às 

informações num período específico de tempo que serviram para análise reflexiva de um 

único caso em estudo.  
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