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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
Este estudo caracterizou o uso do orçamento no sistema de controle gerencial de uma empresa de 

grande porte do agronegócio brasileiro. Desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, na perspectiva de 

um artefato gerencial, como mecanismo de controle, de planejamento de desempenho e de apoio à 

formulação estratégica, por meio da realização de uma entrevista semiestruturada e observações in 

loco. Os dados empíricos, proporcionados por meio de entrevista com o gestor proprietário, pela 

análise documental e pela observação de procedimentos e comportamentos na organização, levaram 

aos seguintes resultados em relação ao uso do orçamento: (i) é utilizado desde o início das atividades 

do negócio; (ii) é considerado imprescindível, sendo um mecanismo protagonista, central e eficaz 

para o controle, planejamento e gestão do negócio; (iii) é legitimado, uma vez que o instrumento é 

considerado eficiente para controle e planejamento, servindo como apoio para tomada de decisões, 

para o desenvolvimento e desempenho organizacional e para a formulação das estratégias e; (iv) 

fatores contingenciais influenciam as inovações e a estrutura do processo orçamentário. Há evidências 

que o orçamento estabelece a visão do futuro para o desenvolvimento organizacional, uma vez que o 

plano elaborado estabelece eficiência no controle de curto prazo e uma base sólida de informações 

para o planejamento e apoio à formulação estratégica de médio e longo prazos. 
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USO DO ORÇAMENTO NO SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL: UMA VISÃO 

SINGULAR NA GESTÃO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

 

RESUMO 

Este estudo caracterizou o uso do orçamento no sistema de controle gerencial de uma empresa 

de grande porte do agronegócio brasileiro. Desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, na 

perspectiva de um artefato gerencial, como mecanismo de controle, de planejamento de 

desempenho e de apoio à formulação estratégica, por meio da realização de uma entrevista 

semiestruturada e observações in loco. Os dados empíricos, proporcionados por meio de 

entrevista com o gestor proprietário, pela análise documental e pela observação de 

procedimentos e comportamentos na organização, levaram aos seguintes resultados em relação 

ao uso do orçamento: (i) é utilizado desde o início das atividades do negócio; (ii) é considerado 

imprescindível, sendo um mecanismo protagonista, central e eficaz para o controle, 

planejamento e gestão do negócio; (iii) é legitimado, uma vez que o instrumento é considerado 

eficiente para controle e planejamento, servindo como apoio para tomada de decisões, para o 

desenvolvimento e desempenho organizacional e para a formulação das estratégias e; (iv) 

fatores contingenciais influenciam as inovações e a estrutura do processo orçamentário. Há 

evidências que o orçamento estabelece a visão do futuro para o desenvolvimento 

organizacional, uma vez que o plano elaborado estabelece eficiência no controle de curto prazo 

e uma base sólida de informações para o planejamento e apoio à formulação estratégica de 

médio e longo prazos. 

 

Palavras-chave: orçamento; sistema de controle gerencial; agronegócio brasileiro. 

 

1 INTRODUÇÃO  

O agronegócio brasileiro se apresenta, mundialmente, como um dos mais competitivos 

e produtivos do mundo na produção de commodities agroindustriais, estando nos primeiros 

lugares do ranking de exportadores agrícolas, o que proporciona superávit na balança comercial 

brasileira e uma das mais importantes fontes de riqueza do país (Jank, Nassar & Tachinardi, 

2005; Fuglie, Wang & Ball, 2012; MAPA, 2017). Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o agronegócio no Brasil teve participação de 23,5% no 

Produto Interno Bruto (PIB) do país no ano de 2017, a maior participação nos últimos 10 anos históricos. 

Essa evolução tem sido alavancada principalmente pelo uso da tecnologia, que conforme 

informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representa, de alguma 

forma, 58,4% da expansão da produção, 25,1% está relacionado a terra e 15,4% ao trabalho 

(MAPA, 2017). Todavia, esse avanço tecnológico, tanto na agropecuária em geral como na 

agricultura familiar em específico, está relacionado, primeiramente, aos processos de produção 

e, consequentemente, ao desenvolvimento de novos produtos, negligenciando a tecnologia de 

gestão, fundamental para a competitividade dessas organizações (Batalha, Buainain & Souza 

Filho, 2005). 

Conforme destaca Breitenbach (2014) os processos relacionados à gestão, em grande 

parte das organizações desse setor, sejam produtores rurais ou empresas agrícolas, têm recebido 

pouca atenção, apesar do agronegócio brasileiro expressar tamanha representatividade 

econômica no PIB do País (Jank et al., 2005; Breitenbach, 2014; IBGE, 2017). Todavia, o uso 

de artefatos tradicionais de controle gerencial, tem favorecido a consolidação e 

desenvolvimento das atividades gerenciais desse setor, além de assegurar que mecanismos de 

controle proporcionem eficiência na gestão dos seus negócios (Soutes, 2006). 

O orçamento – artefato gerencial tradicional (Otley, 1999; Hansen, Otley & Van Der 

Stede, 2003; Teixeira et al., 2011) – é considerado um mecanismo central e fundamental no 

sistema de controle gerencial, visto que é uma das poucas técnicas de controle utilizada pela 
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maioria das organizações (Otley, 1999; Bunce, Fraser & Woodcock, 1995; Libby & Lindsay, 

2010), e capaz de unir as inúmeras atividades organizacionais em um único resumo lógico e 

harmônico (Otley, 1999). Hansen et al. (2003) destacam que a prática do orçamento permite, 

para as organizações, integrar todas as informações, mesmo com dados distintos, em um plano 

integral único e que se molda para vários propósitos, sobretudo para o planejamento de 

desempenho e para avaliação entre o desempenho real e o orçado. 

Destarte, o orçamento tem por objetivo abranger e expressar, materializados num plano 

único e em números, uma programação econômico-financeira relativa a todo o conjunto de 

operações e atividades num período estimado de tempo, normalmente de curto prazo, de uma 

determinada organização. Por isso, o orçamento é visto como um instrumento que abrange, 

formalmente, as metas e os objetivos organizacionais por certo período tempo, configurando-

se como um meio de controle e de comunicabilidade entre o histórico das atividades e operações 

econômico-financeiras e o planejamento de curto prazo (Leite et al., 2008). 

O uso do orçamento não representa o planejamento estratégico, contudo é uma base 

efetiva que as organizações possuem para administrar, planejar e controlar o ciclo 

organizacional de curto prazo, representando uma parte do planejamento estratégico (longo 

prazo) e um importante instrumento de controle gerencial, estando sua operacionalização 

baseada em centros de responsabilidade e na segregação entre variáveis controláveis e não 

controláveis (Welsch, Hilton & Gordon, 1988; Alegría, 1996; Anthony & Govindarajan, 2002). 

Assim, como os demais artefatos de controle gerencial, o orçamento possui várias maneiras de 

implantação e utilização, e sua composição, relacionada com a cultura organizacional, 

influência seu êxito ou fracasso (Frezatti, 2005). 

Essas relações do uso do orçamento nas organizações são consentâneas ao 

funcionalismo sociológico, que é a base da Teoria da Contingência (Donaldson, 2001), isto é, 

considera-se que as variações que ocorrem na estrutura organizacional são identificadas e 

explicadas por funcionarem eficazmente em dada situação e momento, na qual, a estrutura 

organizacional se ajusta aos fatores contingenciais e, por sua vez, ao ambiente. Quanto aos 

pressupostos epistemológicos do funcionalismo sociológico, Burrel e Morgan (1979) destacam 

que abrangem várias escolas de pensamento, dentre elas a Teoria do Sistema Social, que tem 

por suas ramificações a abordagem do funcionalismo estrutural e a Teoria dos Sistemas, que 

fundamentaram a origem da Teoria da Contingência. 

Deste modo, o presente estudo está interessado em responder a seguinte questão de 

pesquisa: como o uso do orçamento é operacionalizado no sistema de controle gerencial de 

uma empresa de grande porte do agronegócio brasileiro? O objetivo, portanto, concerne em 

caracterizar o uso do orçamento na gestão de uma empresa de grande porte do agronegócio 

brasileiro. 

A proposta abrange desenvolver uma análise argumentando os principais pontos, que 

respaldam a discussão proposta, estimulando um processo reflexivo acerca de elementos 

relacionados à adoção do orçamento por organizações do agronegócio no Brasil. Além disso, o 

foco é trabalhar uma visão singular de uma empresa de grande porte do agronegócio brasileiro, 

produzindo uma ponderação quanto ao uso do orçamento como instrumento de controle 

gerencial e de formulação estratégica (Alegría, 1996; Anthony & Govindarajan, 2002; Leite et 

al., 2008). 

Justifica-se, para alcance da resposta ao problema de pesquisa, que o controle 

orçamentário tem sido, dentro das práticas adotadas no controle de gestão, uma das mais 

discutidas na literatura (Hansen et al., 2003) e, por ser uma prática de controle antiga no Brasil, 

o seu uso ocorre de forma mais intensa (Frezatti, 2005). Cabe destacar, que a formalização e a 

utilização do orçamento estão diante de uma perspectiva de ações organizacionais que 

dependem das relações ambientais da organização, tanto internas como de todo o ambiente, e 

que a estrutura organizacional é “contingente” às pressões e incertezas internas e/ou ambientais 
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(Donaldson, 2001), por isso, a Teoria da Contingência delimita e permite explorar o tema, 

potencializando determinadas contribuições teóricas. 

Além disso, o presente estudo se ampara pela utilização do orçamento como ferramenta 

de apoio à formulação de estratégia, de controle (Alegría, 1996; Anthony & Govindarajan, 

2002; Leite et al., 2008; Almeida et al., 2009), de planejamento de desempenho (Hansen et al., 

2003) e como as empresas estão, recentemente, utilizando e adaptando o uso do orçamento 

(Libby & Lindsay, 2010). Ainda, apoia-se pela relevância do setor em que a organização 

avaliada se encontra, o agronegócio brasileiro, uma vez que este apresenta fragilidades e 

particularidades no âmbito da gestão (Jank et al., 2005; Fuglie et al., 2012). 

Metodologicamente, a presente investigação se configura como um qualitativo numa 

única organização, desenvolvido por meio de entrevista e observação in loco, pela centralização 

de poder nas mãos de um dos proprietários. A contribuição deste estudo, para além das 

justificativas citadas, explora o entendimento das práticas de controle gerencial nas 

organizações do agronegócio brasileiro, especificamente quanto ao uso do orçamento, bem 

como para a exploração de seus benefícios. 

Este artigo está estruturado em mais quatro seções. Além desta introdução, na segunda 

seção descreve-se um panorama conceitual do orçamento e seu papel na gestão empresarial. A 

seguir, a seção três explora os procedimentos metodológicos para consecução do objetivo do 

estudo. Na quarta seção, expõem-se os resultados da pesquisa. Por fim, a quinta seção reúne 

um fechamento do questionamento posto à reflexão, com as considerações finais, atentando 

para as respostas quanto a operacionalização do caso analisado. 

 

2 ORÇAMENTO, ARTEFATO DE CONTROLE GERENCIAL 

Para Welsch et al. (1988), o orçamento, visto essencialmente como um processo 

gerencial, constitui-se em um plano que compreende todas as fases das operações da 

organização em determinado período futuro. Conforme os autores esse artefato gerencial é uma 

expressão formal das políticas, planos, metas e objetivos estabelecidos pela organização nesse 

período, e que a alta administração necessita estar comprometida como um todo e para cada 

subdivisão organizacional na consecução desse plano. 

Frezatti (2000) destaca que esse artefato de controle gerencial significa o plano 

financeiro para implementação da estratégia da organização em determinado exercício póstero. 

Em um panorama geral, o orçamento é considerado um mecanismo essencial para a 

demonstração e prestação de contas, além de ser um dos pilares da gestão empresarial, pois 

contém as necessidades e prioridades, além da direção, da empresa para um determinado 

período, que proporciona condições para avaliação do desempenho organizacional, seu 

ambiente interno e seus gestores (Frezatti, 2000). 

No sentido de detalhar o conceito do orçamento, de acordo com Atkinson et al. (2000), 

esse artefato reflete para as organizações as condições quantitativas de como e onde alocar 

recursos financeiros para cada unidade da empresa, com base em seus registros históricos, 

estimativas futuras, suas atividades, metas e objetivos de curto prazo. Por isso, o orçamento é 

considerado como a expressão em números das entradas de numerários para determinar se o 

plano financeiro formalizado atingirá as metas e objetivos organizacionais (Welsch et al., 1988; 

Frezatti, 2000). Além disso, as empresas utilizam-se desse mecanismo para comunicação dos 

objetivos e metas organizacionais de curto prazo e para coordenação das inúmeras atividades 

organizacionais, que proporciona, além de outros benefícios, a previsão e identificação de 

problemas de coordenação e controle (Atkinson et al., 2000; Hansen, Mowen & Guan, 2007). 

Outra finalidade do orçamento é dimensionar as soluções para potenciais problemas 

decorrentes no plano financeiro organizacional de curto prazo (Atkinson et al., 2000), ou seja, 

o planejamento e controle do orçamento deve demonstrar o fluxo financeiro necessário para a 

operacionalização ideal das atividades da empresa no determinado período que o mesmo foi 
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estruturado, e havendo potenciais descasamento no fluxo das operações, deve-se promover um 

plano e novas metas para resolver essa divergência e, nesse sentido, esse artefato contribui para 

que a organização evolua a habilidade de antecipar problemas possíveis (Atkinson et al., 2000; 

Frezatti, 2000). 

No que tange o propósito do orçamento, Anthony (1968) enfatiza que esse artefato 

gerencial está estreitamente associado com o controle, no processo de assegurar que os recursos 

sejam obtidos e direcionados de forma efetiva e eficiente na consecução das metas e objetivos 

organizacionais, e além disso, por possibilitarem a comparação entre dados orçados e resultados 

realizados, conduzindo as atividades operacionais na direção almejada (Hansen et al., 2007). 

Além do controle, o planejamento também está intimamente ligado ao orçamento dentro 

da organização, uma vez que apresenta as expressões quantitativas em um plano vindouro, ou 

seja, quando esse artefato é utilizado para o planejamento, caracteriza um artificio de elucidação 

dos objetivos, metas e estratégias da empresa em termos operacionais (Hansen et al., 2007; 

Frangiotti, 2011). 

Outro assim, o orçamento constitui-se na forma confiável de demonstrar e analisar o 

desempenho real da organização, proporcionando a comparação entre o plano orçado e 

realizado, fato esse que torna esse artefato um mecanismo de divulgação de informações para 

que os gestores e tomadores de decisão possam aferir a realização das atividades 

organizacionais, bem como estabelecer a adaptação das ações aos planos traçados (Brookson, 

2000; Hansen et al., 2007). 

Quanto aos benefícios que o orçamento proporciona para as organizações que o 

utilizam, destacam-se: (i) potencialização da comunicação e coordenação dos trabalhos, 

objetivos e metas; (ii) incremento de informações a serem utilizados para tomada de decisões; 

(iii) fomento para organização e planejamento pelos gestores e executivos e; (iv) padronização 

de processos e uso de recursos, que serão utilizados na avaliação de desempenho da 

organização; (v) expectativas definidas e; (vi) comparação entre as metas preestabelecias e as 

metas que foram alcançadas (Horngren et al., 2002; Anthony & Govindarajan, 2002; Hansen 

et al., 2007). 

Por consequência disso, estudos empíricos evidenciam que o orçamento, um artefato de 

controle gerencial, persevera como um instrumento imprescindível para o controle e 

planejamento, amplamente utilizado pelas organizações (Bunce et al., 1995; Libby & Lindsay, 

2010), além de ser considerado uma ferramenta que adiciona valor (Libby & Lindsay, 2010). 

Mesmo que sejam atribuídas críticas ao mecanismo, Libby e Lindsay (2010) salientam que as 

organizações optam por corrigir as falhas percebidas ao invés de simplesmente abandonar o uso 

do orçamento. 

Na gestão empresarial, o orçamento é considerado um meio abrangente e efetivo para 

administrar a empresa, pois considera o papel dominante dos gestores e executivos, na 

organização, execução e planejamento, também, se demonstra como um artefato gerencial de 

referência para aplicação dos elementos e princípios científicos básicos da administração, como 

planejamento, organização, direção e controle, comunicação efetiva, administração por 

objetivos e participativa, feedback, benchmarking, contabilidade por níveis e centro de 

responsabilidades e atividades, gestão de metas e resultados, entre outros (Welsch et al., 1988; 

Alegría, 1996; Anthony & Govindarajan, 2002; Leite et al., 2008). 

Horngren et al. (2002) destacam que o orçamento, por ser um plano abrangente, está 

relacionado com todas as esferas do desenvolvimento organizacional, como vendas, produção, 

custos operacionais, despesas administrativas e financeiras, demonstrativo de resultados, de 

investimentos, de financiamentos e de fluxo de caixa, envolvendo assim todos os membros 

ativos da organização, direto ou indiretamente, demandando dos gestores maior 

responsabilidade e comprometimento com o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos 

no plano. Os autores ressaltam que esse artefato gerencial é um elo com o planejamento de 
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longo prazo e com a continuidade da empresa, visto que torna possível estabelecer a relação 

entre a atuação do plano e suas estratégias no curto prazo. 

Nesse sentido, em organizações que demandam processos complexos, dinâmicos, com 

grande relacionamento e comunicação entre as unidades operacionais e de apoio, e que se 

encontram em um ambiente altamente competitivo, o uso do orçamento se torna ainda mais 

significativo, já que esse mecanismo exerce quatro potenciais funções na organização: o 

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

estratégias (Hansen & Van Der Stede, 2004). 

Para Anthony e Govindarajan (2002), a pluralidade de elaboração e execução do 

orçamento nas organizações se mostra maior que a diversidade na prática contábil. Nesse 

contexto, cada empresa possui suas especificidades e a forma de orçamento, e isso, dificulta a 

sistematização e apresentação de um plano amplo (Frangiotti, 2011). Esse plano realmente 

global consiste, especificamente, em três faces macro: orçamento operacional, que apresenta o 

planejamento e o conjunto de ações e atividades operacionais futuras e de exercício 

determinado; orçamento de caixa, que promove o prognóstico da origem e aplicação dos 

recursos financeiros e; orçamento de capital; que demonstra os investimentos e alienações 

planejadas para o ativo fixo da empresa (Anthony, 1968; Anthony & Govindarajan, 2002). 

Em suma, o uso do orçamento pelas organizações se justifica e torna-se um diferencial 

de grande benefício, pois, viabiliza a tradução e unificação dos diferentes segmentos, níveis e 

centro de responsabilidades e atividades em um planejamento de desempenho (Hansen et al., 

2003). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo analisa o uso do orçamento no sistema de controle gerencial de uma empresa 

de grande porte do agronegócio brasileiro, numa perspectiva de caracterizar a utilização desse 

artefato gerencial, essencialmente, na perspectiva de mecanismo de controle gerencial (Welsch 

et al., 1988; Bunce et al., 1995; Alegría, 1996; Libby & Lindsay, 2010), de planejamento de 

desempenho (Hansen et al., 2003) e de apoio à formulação estratégica (Alegría, 1996; Frezatti, 

2000; Anthony & Govindarajan, 2002; Hansen & Van Der Stede, 2004; Leite et al., 2008; 

Almeida et al., 2009). 

Para responder à questão de pesquisa, conduziu-se uma pesquisa descritiva quanto aos 

objetivos, sob uma abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso e coleta de dados por 

meio de uma entrevista semiestruturada, aprofundada com auxílio de um roteiro 

semiestruturado, desenvolvido e adaptado a partir dos estudos de Silva e Grillo (2008) e Melo 

et al. (2017). 

A compreensão e caracterização do uso do orçamento na gestão de uma empresa de 

grande porte do agronegócio brasileiro demanda do pesquisador uma série de informações que 

se deseja investigar, descrevendo os fatos e os fenômenos da sua realidade organizacional, por 

isso compreendida como uma pesquisa descritiva (Triviños, 1987; Vergara, 1990). Pode-se 

também ser enquadrada nesse tipo de pesquisa pela razão e pelo objetivo de estudar as 

características peculiares de uma organização (Gil, 2002), nesse caso, uma empresa agrícola 

atuante no agronegócio do Brasil. 

Em relação a abordagem qualitativa do estudo, considera-se por se tratar de uma 

investigação no ambiente natural como fonte direta de coleta de dados (Lüdke & André, 1986; 

Triviños, 1987), no caso, uma empresa de atividade agrícola na produção, secagem, 

armazenagem e comercialização de Soja e Milho, com sede no Estado do Mato Grosso do Sul 

(MS) e atuante em mais dois estados brasileiros, Mato Grosso (MT) e Piauí (PI). Também, 

elucida-se com uma abordagem qualitativa tendo em vista que o estudo evidencia as 

informações sem mascarar a realidade do ambiente (Triviños, 1987), por meio da técnica de 
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entrevista sem medir ou numerar categorias (Vergara, 1990; Gil, 2002) e com o pesquisador 

sendo seu instrumento principal (Lüdke & André, 1986).  

A opção pelo desenvolvimento de um estudo de caso ocorreu em função do objetivo 

proposto da pesquisa, uma vez que esse método permite uma investigação em profundidade, 

completa, com maior detalhamento e condições contextuais da organização estudada, 

investigando os fenômenos dentro da sua realidade e contexto (Yin, 2015). Para tanto, utilizou-

se a entrevista por ser uma das fontes mais importantes e mais utilizadas do estudo de caso (Yin, 

2015), e ainda, por permitir ao pesquisador extrair uma quantidade significativa de informações 

que possibilitam um trabalho enriquecedor (Vergara, 1990; Yin, 2015). O tipo de entrevista 

realizada foi a semiestruturada, desenvolvida por meio de um roteiro de questões e que permite 

a flexibilidade e ampliação dos questionamentos à medida que as informações vão sendo 

fornecidas pelo entrevistado (Triviños, 1987; Fujisawa, 2000). 

A revisão de literatura realizada não identificou outros estudos que abordassem o uso 

do orçamento no sistema de controle gerencial de uma empresa do agronegócio brasileiro sob 

uma visão singular e com mesmo enfoque metodológico aplicado no presente estudo. 

 

3.1. Empresa objeto do estudo 

Diante de conhecimento prévio e de análises preliminares da entidade, objeto de 

investigação, denominada Alpha (por questões de segurança e privacidade), apresentam-se as 

principais características que a definem. Em síntese, é possível destacar as seguintes 

características: (i) a utilização do orçamento como principal ferramenta de controle gerencial 

utilizada pelo gestor proprietário, orientando comportamentos, tomada de decisão e 

desempenho do negócio e, (ii) modelo, atuação e estrutura do negócio. 

A Alpha, nome de uma parceria firmada no início da década de 80 por produtores rurais 

e irmãos, é uma sociedade que tem por objeto social à exploração da atividade agrícola: cultivo 

e produção de grãos; prestação de serviços de recepção, limpeza, secagem e armazenamento de 

produção e; comercialização da produção agrícola. Essas atividades são focadas no plantio e 

comercialização de grãos de soja e milho, e são exploradas em terras próprias e arrendadas de 

terceiros com infraestrutura para suporte da safra e armazéns de grãos. A organização conta 

com mais de 78 mil hectares de áreas próprias distribuídas em cinco localidades de três estados 

brasileiros, MS, MT e PI, e capacidade de armazenamento total de 171,6 mil toneladas de grãos, 

divididos em três unidades produtivas, localizadas nos estados de MT e MS. Todas as unidades 

de produção dispõem de gerentes de fazenda, agrônomos e operadores de máquinas, além dos 

demais colaboradores diretamente ligados ao manejo e colheita (operacional). Além disso, a 

Alpha possui um escritório central, no MS, onde se concentra a área administrativa/financeira. 

Na safra 2016/2017, a Alpha somou em torno de 85,7 mil hectares de área cultivada, 

sendo a maior parte em áreas próprias e também arrendadas de terceiros, proporcionando uma 

receita líquida de, aproximadamente, R$ 210 milhões, dispondo, na época que antecedeu o 

período de safra (entressafra), um quadro de funcionários fixos em torno de 200 pessoas e, no 

período de plantio e colheita (safra), cerca de 300 funcionários, distribuídos nas unidades 

produtivas e escritório administrativo. 

Com base no histórico e no conhecimento da organização, além do diálogo e de 

declarações obtidas por meio de uma conversa prévia, para definição e seleção do caso, 

constataram-se algumas características marcantes do modelo de gestão da Alpha: (i) todos os 

processos desde o planejamento operacional até o controle administrativo, financeiro e 

comercial, são gerenciados e centralizados diretamente por um dos proprietários, atuante no 

escritório central e denominado nesse estudo, gestor proprietário; (ii) no período que antecede 

a primeira Safra (Soja), meados de dezembro e início de janeiro, o gestor proprietário dialoga 

com o irmão, sócio proprietário, e o gerente administrativo financeiro sobre o orçamento geral 

da organização, da safra corrente e futura, previamente consolidado com as informações 
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elaboradas pelos gestores de cada unidade produtiva (gerente de fazenda), agrônomos e com 

apoio de informações da contabilidade gerencial e de mercado; (iii) frequentemente 

(semanalmente), o gestor proprietário discute com o irmão, sócio proprietário, e demais 

gerentes de fazenda e administrativo sobre os planos e andamento da Safra corrente, exercendo 

o controle, por meio de reuniões de acompanhamento dos objetivos, metas e resultados, e; (iv) 

regularmente (mensal); o gestor proprietário acompanha e avalia o orçamento, com apoio do 

gerente administrativo financeiro. 

Apesar do processo de tomada de decisões e monitoramento serem centralizadas e 

definidas por um dos proprietários (gestor proprietário), o modelo de gestão considera a 

participação do outro proprietário e de gerentes no sentido de responsabilização pelos objetivos, 

metas e resultados, além do processo orçamentário, que proporciona uma contribuição 

significante para organização, conforme destacam Almeida et al. (2009). Os autores ressaltam, 

com base nos resultados de seu estudo, que a cooperação de outros atores chaves da organização 

no processo orçamentário possibilita uma intensa interação entre os diversos níveis hierárquicos 

e unidades organizacionais, permitindo análises e discussões conjuntas e mais robustas, com 

novas ideias para serem criadas e colocadas em prática. 

 

3.2 Coleta e análise dos dados 

Os dados da pesquisa foram obtidos entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018, por meio 

da (i) realização de uma entrevista semiestruturada com o gestor proprietário da organização; 

(ii) observação e conhecimento precedente da estrutura, comportamentos e procedimentos da 

organização e, (iii) análise de documentos (demonstrações financeiras, notas explicativas e 

relatório de auditoria independente) e informações internas, particularmente relacionadas ao 

processo de gestão e de controle gerencial da empresa (planejamento, execução e controle). 

O processo de investigação foi conduzido com auxílio de um protocolo para estudo de 

caso, conforme estabelecido por Yin (2015), visto que este norteia o investigador na coleta de 

dados, mantém o alvo sobre o tópico do estudo de caso, antecipa problemas de campo e 

oportuniza ampliar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso, atentando-se nos seguintes 

termos: (i) visão geral do estudo de caso; (ii) procedimentos de campo; (ii.a) alinhamento do 

problema de pesquisa e objetivo do estudo; (ii.b) planejamento da entrada em campo; (ii.c) 

formalização das referências dos dados coletados; (ii.d) identificação preliminar das lacunas de 

pesquisa; (iii) questão do estudo de caso e, (iv) guia para o relatório do estudo de caso. 

Desse modo, a entrevista semiestruturada, desenvolvida por meio de um roteiro de 

perguntas, elaborada e adaptada a partir dos estudos dos estudos de Silva e Grillo (2008) e Melo 

et al. (2017), contemplou 33 questões em três tópicos macro, a saber: (i) perfil do negócio e do 

gestor proprietário; (ii) caracterização dos artefatos utilizados no controle gerencial e na 

formulação do planejamento estratégico e, (iii) percepção quanto ao alcance do orçamento no 

controle gerencial e na composição do planejamento estratégico do negócio. 

 

4 ANÁLISE DO CASO 

4.1 Perfil do negócio e do gestor proprietário 

Naturais da região central do Rio Grande do Sul, os irmãos e proprietários da Alpha 

deram início as suas atividades no MS, no início da década de 80, com o plantio da soja em 

uma propriedade de 170 ha arrendada. Na mesma década, arrendaram mais áreas para o cultivo 

na região e adquiriram sua primeira fazenda, localizada no Estado do PI. Em 1993, expandiram 

suas atividades para o Estado de MT Buscando alternativas à monocultura e objetivando a 

minimização de riscos da atividade e o melhor aproveitamento das terras, no ano de 2007, a 

Alpha passou a efetuar o cultivo do milho, denominada safrinha (segunda safra). Além dos 

irmãos, um filho de um dos sócios também atua na organização desde 2010, como gerente 



8 
 

 
 

administrativo financeiro no escritório central. Deste modo, percebe-se que a gestão da empresa 

é de natureza familiar. 

A atividade agrícola da Alpha é operacionalizada através da pessoa física, regida por 

legislação fiscal diferenciada que admite um regime de escrituração contábil simplificado 

(regime de caixa), não aderente, na sua essência, as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Todavia, para fins de controle, planejamento, monitoramento, avaliações e tomada de decisão 

sobre o negócio e relação com terceiros, principalmente fundos de investimento e instituições 

financeiras, é mantida uma contabilidade gerencial e financeira, com a elaboração de 

demonstrações financeiras (DF), conforme as normas brasileiras de contabilidade e do Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC), revisadas por auditoria independente, que também 

foram objeto dessa análise. A Alpha dispõe de contabilidade própria, para fins gerenciais, e de 

assessoria contábil e jurídica terceirizada, para fins fiscais. Conforme Batalha et al. (2005) e 

Breitenbach (2014), essa prática de gestão da Alpha, com contabilidade gerencial estruturada e 

com DF auditadas, tende a ser exceção nesse tipo de organização. 

Na safra 2016/2017, a Alpha cultivou em torno de 85,7 mil hectares entre Soja e Milho, 

sendo a maior parte em áreas próprias. O faturamento médio anual oscila conforme a cotação 

da commodities e política de comercialização, estabelecida pelo gestor proprietário, variando 

entre R$ 160 e R$ 220 milhões. 

Tratando-se do perfil do gestor proprietário, o entrevistado, possui ensino superior 

completo em engenharia agronômica e está em atuação, frente ao negócio, desde sua colação 

de grau, corroborando 35 anos na atividade agrícola do agronegócio brasileiro. Observou-se, 

durante a entrevista, que muitas práticas de controle gerencial são ensinamentos e valores 

proporcionados pelo seu Pai (in memoriam), que era um pequeno produtor de fumo em corda e 

comerciante na época. Segundo o entrevistado, a formação universitária não lhe proporcionou 

ou ensinou qualquer ferramenta ou forma de gestão administrativa financeira. O modelo de 

gestão adotado e que se encontra em prática, deve-se, conforme informado pelo gestor 

proprietário, a herança paterna e as experiências na prática gerencial ao longo do tempo. De 

qualquer modo, esse achado era esperado, uma vez que a sua formação, engenharia agronômica, 

não possui a gestão como um distintivo. 

Esses dados da pesquisa condizem com as afirmações de Catelli (2001), que destaca que 

o modelo e sistema de gestão, bem como o processo da sua formalização, está relacionado as 

crenças e valores dos proprietários. Outro dado importante, é quanto a formação (escolaridade) 

e a ausência de qualificação na área de gestão por parte de produtores rurais, que Breitenbach 

(2014) enfatiza ser um dos principais desafios da gestão rural. 

A participação dos gerentes, agrônomos e outros gestores que desempenham alguma 

função de chefia na administração do negócio está na ação de divulgarem aos demais 

colaboradores a tomada de decisão do gestor proprietário, em executar as atividades e ações 

estabelecidas pelo gestor proprietário, colaborar com informações para elaboração e 

planejamento das atividades e ações da organização, bem como, evidenciarem o 

acompanhamento dos objetivos, metas e resultados estabelecidos e alcançados. Dessa maneira, 

observa-se um modelo de gestão centralizada. 

 

4.2 Caracterização dos artefatos utilizados para o controle gerencial, planejamento de 

desempenho e para apoio à formulação estratégica  

A caracterização dos artefatos gerenciais utilizados no negócio, atualmente, tanto para 

controle gerencial, como para o planejamento e apoio à formulação estratégica, são diversos e 

com o objetivo de gestão operacional e financeira, avaliação de desempenho, controle, 

monitoramento e de apoio a tomada de decisão. Como exemplo, pode-se ressaltar a utilização 

de controle de fluxo de caixa, controle de vendas/contas a receber, controle de compras/contas 

a pagar, controle de estoque, logística e almoxarifado, controle de custos e despesas, controle 
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de pessoal; controle de ativo fixo, orçamento operacional, orçamento de financiamento e de 

investimento, demonstrações financeiras, entre outros. A adoção de um conjunto de ferramentas 

de controle gerencial permite a manutenção da competitividade, implementação e formulação 

de estratégias, gestão do desempenho organizacional e a sustentabilidade do negócio (Simons, 

1990; Otley, 1999; Chenhall, 2003). 

Conquanto, como já evidenciado, o orçamento é o artefato que se utiliza desde o início 

das operações da Alpha e que o gestor proprietário mais considera para o controle, 

planejamento, monitoramento, tomada de decisões e de apoio a formulação estratégica frente 

ao negócio, na qual, pode ser atestada na seguinte fala: 

Desde o início das atividades, sempre realizei um orçamento, 

de maneira informal, com a previsões e estimativas dos dados sem 

formalização, apenas no meu pensamento e sem compartilhar com 

outras pessoas. Muitas informações, como de receita de vendas, 

financiamentos, investimentos, custos e despesas operacionais, eram 

anotadas em um simples caderno e estabelecido o controle financeiro 

e operacional a partir dessas anotações. E esse controle permeou muito 

tempo a frente do negócio. Contudo, logo que começamos a crescer 

significativamente, tanto em termos operacionais como financeiros, 

necessitando de recursos de terceiros mais significativos para o custeio 

e investimentos, como de aquisições de terras, maquinários e 

infraestrutura, as instituições exigiram dados financeiros do negócio 

melhores elaborados e atestados para liberação de recursos mais 

volumosos e mais baratos. Dessa maneira, iniciamos a contratação de 

pessoas qualificadas para o estabelecimento de uma contabilidade 

gerencial e organização administrativa financeira, instituindo novas 

formas de controle para o negócio e aprimorando as já existentes, 

como o Orçamento, instrumento que sempre utilizei (Gestor 

proprietário)  

Libby e Lindsay (2010) demonstram em seu estudo que os orçamentos desempenham, 

historicamente, um papel fundamental no controle gerencial das organizações, sendo uma 

ferramenta valiosa para a gestão e para tomada de decisões, e que se relacionada com outros 

artefatos de controle gerencial, melhora sua construção e utilidade. Essa consideração, 

proporcionada por Libby e Lindsay (2010), pode ser observada na empresa pelas respostas do 

entrevistado. Por isso, o orçamento assume papel central no mecanismo de controle gerencial 

na maioria das organizações (Otley, 1999; Bunce et al., 1995; Libby & Lindsay, 2010), já que 

é uma das poucas técnicas capazes de integrar, de forma coerente, todas as atividades 

organizacionais num plano único (Otley, 1999). 

No período que antecede a primeira Safra (Soja), meados de dezembro e início de 

janeiro, o gestor proprietário dialoga com o irmão, sócio proprietário, e com o gerente 

administrativo financeiro sobre o orçamento da organização, da safra corrente e perspectivas 

futuras, da próxima safra, previamente consolidado com as informações elaboradas pelos 

gestores de cada unidade produtiva (gerente de fazenda), agrônomos e com apoio de 

informações da contabilidade gerencial e de mercado, além dos pedidos de compras já 

estabelecidos com os fornecedores. Assim, nesse período se elabora e formaliza o orçamento 

da Alpha, estabelecido para um período anual. Esse mecanismo, estruturado para execução, 

monitoramento e controle de curto prazo, permite um diagnóstico rápido e eficiente para o 

controle e tomada de decisões, como para apoio do planejamento e das estratégias, uma vez que 

seu acompanhamento é realizado regularmente (mensal) pelo gestor proprietário, que avalia a 

execução do orçamento, com apoio do gerente administrativo financeiro. O acesso a essa 

ferramenta de controle é centralizado no gestor proprietário e não é compartilhado com os 
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demais gestores da organização, exceto com o gerente administrativo financeiro que participa 

do processo de elaboração e monitoramento. Se necessário e solicitado, o orçamento é 

divulgado para as instituições financeiras e fornecedores, com o intuito de revelar o plano para 

captação de recursos e/ou aquisições a prazo, tanto de custeio como de investimentos. 

O orçamento da Alpha é global e anual; reúne todas as informações operacionais e 

financeiras, permitindo uma estimativa do balanço, demonstração do resultado e demonstração 

dos fluxos de caixa. Mas apesar da organização realizá-lo de forma global, o plano é realizado 

de forma bem detalhada, com todas as informações do negócio e não compreendendo apenas 

valores monetários. O orçamento é confeccionado com base em outra moeda além do real, o 

dólar americano, visto que há captações de crédito, receita de venda de grãos, fornecedores 

vinculados e contratados nesse numerário. Também, envolvem índices e cotações das 

commodities agrícolas, com previsões de mercado futuro. Ainda, leva em conta o histórico e as 

projeções da safra. 

Hansen e Van Der Stede (2004) afirmam que o orçamento tem sua importância 

alavancada em organizações que apresentam processos complexos e grande quantidade de 

relacionamentos entre as unidades operacionais, estando essa contextualização concernente a 

Alpha. Além disso, a prática do orçamento da Alpha condiz com os achados de Almeida et al. 

(2009), que destacam o uso de orçamentos anuais. Também são alusivas com os resultados do 

estudo de Alegría (1996), aonde se destaca a importância das informações e participação dos 

gestores no auxílio a definição das estratégias e do orçamento da organização. Ainda, o uso do 

orçamento pela Alpha condiz com as afirmações de Bunce et al. (1995), em que relatam que a 

forma de uso do orçamento não deve ser sintetizada aos departamentos, mas de forma ampliada, 

relacionando-se com a visão, a missão e a estratégia da empresa. 

 

4.3 Percepção quanto ao alcance do orçamento no controle gerencial, no planejamento de 

desempenho e no apoio à formulação estratégica do negócio 

Conforme informações da entrevista, o gestor proprietário reiterou o uso do orçamento 

desde o início dos negócios, na década de 80. A motivação pela utilização dessa forma de 

controle do negócio se sucedeu frente ao conhecimento básico de elaboração e uso, 

proporcionadas pelo seu Pai (in memoriam). Por isso, o gestor proprietário se orgulha e fala 

abertamente que muitos valores e crenças que o negócio possui, a cultura organizacional, estão 

relacionadas a herança paterna. Durante o decorrer dos anos e, consequentemente, 

desenvolvimento da Alpha, a forma de elaboração, de monitoramento e de revisão do 

orçamento foram aprimorando, com as experiências na preparação desse instrumento e com a 

profissionalização da gestão administrativa financeira, visto a contratação e aperfeiçoamento 

de colaboradores da área administrativa financeira. 

Todavia, a definição, monitoramento e o controle do orçamento permanecem como no 

início das atividades da empresa, centralizado no gestor proprietário. Frente ao processo de 

mudança e crescimento da organização, com maior participação de capital terceiros e de 

colaboradores nas operações da Alpha, iniciaram-se esforços para o aperfeiçoamento da 

metodologia e identificação dos processos e dos atores chaves envolvidas na construção e 

melhor elaboração do orçamento. Embora, isso tendo se mostrado necessário, tendo em vista o 

crescimento, processo de mudança e o tamanho em que se encontrara a organização, o gestor 

proprietário se sente confortável em manter centralizado o orçamento, já que considera o 

controle, acompanhamento e avaliação efetivo na forma com que conduz seu negócio. Mas é 

possível certificar algumas importantes mudanças nesse processo, que apesar de ser ainda 

centralizado, já dispõe do apoio do gerente administrativo financeiro, regularmente para a 

formalização e monitoramento, com suporte de informações da contabilidade gerencial, bem 

como, da participação do irmão, sócio proprietário, e dos gerentes de fazenda e agrônomos para 

as informações mais precisas de cada unidade produtiva. 
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No início do negócio da Alpha, como não possuía estrutura administrativa, o orçamento 

era elaborado no pensamento e algumas vezes transcritos em um simples caderno, de maneira 

informal. Com o desenvolvimento do negócio, necessitou-se a estruturação de um escritório 

para a gestão administrativa e financeira. A partir disso, iniciou-se um processo de formalização 

do orçamento, passando de um simples caderno para um editor de planilhas eletrônicas, com 

integrações fidedignas do sistema de gestão empresarial que a Alpha dispõe, como do sistema 

de contabilidade gerencial e fiscal. Além disso, como principais fontes de informação para as 

projeções e para o acompanhamento do orçamento, a Alpha recorre a dados de mercado e 

economia, cotações de dólar futuro e commodities, previsões climáticas no Brasil e outros 

países produtores de grãos, além de todo o know how adquiridos ao longo de mais de 30 anos 

de negócio. Para essa inúmera fonte de dados, a organização conta com apoio de consultorias 

de negócio. 

O contexto inicial desse tópico pode ser corroborado na seguinte fala: 

A contabilidade gerencial e os instrumentos de controle 

proporcionaram alcançarmos uma maior qualidade, controle, exatidão 

e eficiência dos dados. Também, o início da elaboração de 

demonstrações financeiras em 2011, auditadas, alavancou nossa 

credibilidade de informações para novos patamares. E quanto ao 

orçamento, anteriormente, diferenciava-se bastante em relação ao 

planejado, e agora, com essa organização e dados precisos, tudo ficou 

mais claro, objetivo, controlado, enfim, organizado e planejado. 

Acreditava que isso iria burocratizar o negócio, e hoje, posso dizer que 

aprimorou meu planejamento e simplificou minha tomada de decisão, 

sendo mais precisa e eficaz (Gestor proprietário). 

Essa informação condiz com o estudo de Borilli et al. (2005), que enfatizam a 

importância da contabilidade gerencial para organizações do agronegócio brasileiro, tendo em 

vista que proporciona, por meio de informações contábeis e ferramentas de controle gerencial, 

estruturar o orçamento e o planejamento para a tomada de decisões do negócio, além de 

contribuir para o controle de custos, comparação de resultados, entre outros. 

Por isso, o nível de comprometimento do gestor proprietário para o processo de 

elaboração, planejamento, execução e controle do orçamento é considerado de suma 

importância e, dessa maneira, mantém regularmente o acompanhamento, avaliação e revisão 

do orçamento. Há discussões semanais com sócio e demais gerentes de fazenda sobre os planos 

e o andamento da Safra corrente, exercendo o controle, por meio de reuniões de 

acompanhamento dos objetivos, metas e resultados estabelecidos. Existe também a prática de 

ponderação entre o planejado e o realizado, bem como avaliação das variações, embora de 

maneira menos formal. 

O gestor proprietário reconhece que a maioria das variações no orçamento são 

decorrentes de investimentos e melhoria no ativo fixo, tendo em conta que surgem no decorrer 

do plano e que muitas vezes fogem das estimativas possíveis, é autorizado por tratar-se de 

melhoria no andamento das operações e do negócio. Cabe destacar, que o entrevistado salienta 

que desde sempre o orçamento foi realizado de forma conservadora, com um plano exequível 

e mais real possível. Entretanto, o uso do orçamento não é limitador de algum investimento que 

se faça necessário no decorrer do plano e que não constavam formalizado em tal instrumento. 

A forma como é realizado atualmente, com base histórica de dados, com a contabilidade 

gerencial, com as informações de outros atores chaves da organização, com informações de 

mercado e com o know how adquirido ao longo do tempo, proporcionam maior exatidão e 

controle sobre o negócio, minimizando as variações no plano estabelecido. 

Tais considerações também são balizadas pela Teoria da Contingência, que critica 

teorias clássicas que traziam soluções universais para todos os problemas organizacionais 
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(estrutura organizacional única), promovendo evidencias que não existe uma estrutura 

organizacional única que seja altamente efetiva para todas as organizações e que uma 

organização ótima é aquela contingente aos fatores contextuais (Donaldson, 2001). 

No mesmo sentido, Donaldson (2001) enfatiza que a grande contribuição da Teoria da 

Contingência é a relativização de como as organizações devem se organizar para trabalhar com 

as incertezas do ambiente, na reflexão sobre os fatores que condicionam as formas 

organizacionais, como pode ser observado in loco nas práticas da empresa Alpha, bem como, 

pelas assertivas do gestor proprietário. Por isso, a otimização de uma estrutura organizacional 

depende dos fatores internos à organização, que por sua vez são influenciadas pelo ambiente e, 

para que a organização alcance desempenho efetivo, é necessário que molde a sua estrutura aos 

seus fatores contingentes (estratégias, porte, incerteza com relação às tarefas, tecnologia, entre 

outros) e, com isso, ao ambiente em que se encontra a organização, características intrínsecas 

da Teoria (Otley, 1980) e da organização avaliada. 

No que tange ao papel do orçamento para o controle, planejamento e apoio à formulação 

estratégica da Alpha, o gestor proprietário considera o mecanismo de grande magnitude e 

influência para a gestão da organização, uma vez que pondera o artefato como uma engrenagem 

das atividades e ações do dia-a-dia da empresa, transmitindo o que, como e até onde fazer, além 

de corroborar que o plano, objetivos e metas estabelecidas estão sendo executadas e que 

alcançarão os resultados almejados. Também, o entrevistado elucida que o orçamento é o norte 

para o desenvolvimento organizacional, já que para a sua compreensão o mesmo proporciona 

uma visão clara e como acompanhar o negócio efetivamente por meio de informações concretas 

e precisas. Ainda, considerando que seu feeling e conhecimento sobre o negócio sejam fatores 

do sucesso da organização, enfatiza o gestor, que no seu entendimento, sem o orçamento há 

dificuldades de estabelecer o melhor futuro dos negócios, pois, o plano traçado no orçamento 

estabelece um controle amplo de curto prazo e de base de informações essenciais para o médio 

e longo prazo. Isso pode ser atestado por dois trechos em destaque da entrevista: 

Considero que o orçamento me permite atestar se estamos no 

caminho certo, atingindo nosso planejamento e objetivos. Me auxilia a 

controlar o negócio e olhar para frente. Também para saber como me 

organizarei operacional e financeiramente. E acredito ser uma boa 

ferramenta. Para mim, a melhor que tenho, no meu ponto de vista, é 

essa. E se não fosse boa, não teria chegado onde estou hoje, começando 

a trinta e poucos anos atrás com 170 hectares plantados e hoje 

plantando 90 mil hectares. É através do orçamento que estabeleci e 

vislumbro os meus investimentos, a expansão dos negócios, a adesão 

de novas tecnologias, tanto de produção, como de máquinas e 

infraestrutura, os planos de plantio. E isso me ajuda para o ano 

corrente e para os as próximas safras (Gestor proprietário). 

[...] estaria desorientado (sem o orçamento), principalmente, 

no curto prazo, mas para o médio e longo prazo também. No meu 

negócio, a opção pelo uso desse controle e a forma como utilizei, 

facilitou e ainda proporciona o crescimento do meu negócio (Gestor 

proprietário). 

No decorrer da entrevista, com as colocações do gestor proprietário, mapeou-se 

sinônimos ou expressões mais referenciadas para o uso do artefato gerencial orçamento. Assim, 

conforme Figura 1, apresenta-se uma nuvem dessas palavras em destaque e relacionadas a 

prática do orçamento na Alpha. 

Figura 1 – Nuvem de palavras com maior frequência de sinônimos para o uso do artefato 

gerencial orçamento na Alpha. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Essas considerações quanto ao papel do orçamento na organização convergem com os 

achados no estudo de Alegría (1996), Hansen e Van Der Stede (2004) e Melo et al. (2017), que 

demonstraram que esse artefato se constitui em um instrumento de comunicação de metas e de 

apoio na formulação da estratégia empresarial, em virtude de muitas informações e decisões 

estarem relacionadas no plano detalhado que é o orçamento, fato destacado pelo entrevistado. 

Outrossim, estão apoiados nas considerações de Hansen et al. (2003), Leite et al. (2008), 

Almeida et al. (2009) e Libby e Lindsay (2010), que evidenciam a importância do uso do 

orçamento para o planejamento, organização, alocação de recursos, avaliação ex post de 

desempenho e controle gerencial, enfim, para gestão das atividades cotidianas, estabelecendo 

parâmetros e informações fundamentadas para o processo de tomada de decisão. 

Um contraponto identificado na literatura é quanto à eficácia do orçamento em relação 

ao controle organizacional, uma vez que o estudo de Melo et al. (2017) aponta uma descrença 

em relação a isso, e o gestor proprietário da Alpha afirma que o orçamento é um mecanismo 

eficaz para os moldes do seu negócio, estando de acordo com as evidências de Soutes (2006), 

evidenciando a adesão ao uso do orçamento pela maioria das empresas, como a base para 

tomada de decisões eficazes no desempenho organizacional. 

À vista desse contexto e dos resultados da pesquisa, o orçamento ainda mantém “papel 

de protagonista” (Libby & Lindsay, 2010) nas organizações, caso da Alpha, uma empresa de 

grande porte do agronegócio brasileiro. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve por finalidade explorar a operacionalização, no sistema de controle 

gerencial, quanto ao uso do Orçamento, e definiu-se para tanto, a realização de um estudo de 

caso, com abordagem qualitativa e sob um olhar singular do gestor proprietário de uma empresa 

de grande porte do agronegócio brasileiro, atuante em três estados brasileiros de destaque nesse 

setor. 

O objetivo geral que se estabeleceu para a condução do estudo foi caracterizar tal 

utilização na gestão e no contexto de uma organização atuante no agronegócio brasileiro. Para 

isso, alguns propósitos específicos foram delineados para se alcançar o objetivo, como 

fundamentalmente: (i) estabelecer pesquisas de referência que destacam o uso e caracterização 

do orçamento no sistema de controle gerencial, principalmente relacionadas a organizações de 

atividades agrícolas e; (ii) identificar a percepção quanto ao alcance do orçamento no sistema 

de controle gerencial e na composição do planejamento e apoio à formulação estratégica do 

negócio, objeto do estudo. 

O estudo permitiu o entendimento sintetizado do perfil do negócio e do gestor 

proprietário, destacando-se que: (i) a prática de gestão da organização está suportada por 

instrumentos de controle gerencial, com apoio estruturado e consolidado de uma contabilidade 
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fiscal, gerencial e financeira, e revisados, tanto os controles internos como as demonstrações 

financeiras, por auditoria independente, o que permite aperfeiçoar o uso dos artefatos de 

controle e suas respectivas informações; (ii) a cultura organizacional é baseada em crenças e 

valores; (iii) o modelo de gestão é centralizada e familiar, em que a tomada de decisão, sobre 

todos os aspectos operacionais e administrativo-financeiros, atribui-se ao gestor proprietário; 

(iv) a participação na administração do negócio por parte dos gerentes, agrônomos e outros 

gestores que desempenham alguma função de chefia, está na ação de: (a) transmitirem aos 

demais colaboradores a decisão tomada pelo gestor proprietário; (b) executar as atividades e 

ações delegadas pelo gestor proprietário e, (c) colaborar com informações para elaboração e 

planejamento das atividades e ações da organização, bem como, evidenciarem o 

acompanhamento dos objetivos, metas e resultados estabelecidos. 

Em relação a caracterização dos artefatos utilizados para o controle gerencial, 

planejamento de desempenho e apoio à formulação estratégica, a pesquisa identificou que: (i) 

a organização usufrui de diversos instrumentos de controle gerencial, que proporcionam o 

controle, o planejamento e o apoio a formulação das estratégias, todavia, o gestor proprietário, 

único tomador das decisões, tem o orçamento como seu principal instrumento para 

operacionalização e tomada de decisão frente a gestão do negócio; (ii) o orçamento é 

considerado o protagonista e mecanismo central no sistema de controle gerencial do negócio, 

utilizado desde o início das operações da organização sobre uma informalidade, e em tempos 

atuais, é um plano amplo e robusto, formalizado e corroborado por uma ampla gama de 

informações fidedignas, acompanhado frequentemente e fonte primordial para o controle, 

planejamento, tomada de decisões e de apoio à formulação das estratégias; (iii) o artefato 

orçamento, elaborado de forma global e anual pela organização, evidencia uma visão ampla e 

clara e estabelece um controle de todas as operações de curto prazo do negócio, além de 

colaborar pontualmente para o planejamento estratégico no médio e longo prazo; (iv) apesar de 

um modelo de gestão centralizado, é considerado alto e de extrema importância o nível de 

comprometimento no processo de elaboração, planejamento, execução e controle do orçamento, 

por isso, o acompanhamento e a avaliação são realizados regularmente para atestar que 

objetivos, metas e resultados planejados estão sendo alcançados, ou seja, se as variações entre 

o planejado e realizado encontram-se em níveis satisfatórios e com pequena margem de erro e; 

(v) todavia, não é balizador de investimentos significativos do ativo fixo e que não estavam 

estimados no plano, uma vez identificado que essa aplicação de capital é necessária e que 

proporcionará benefícios imediatos e futuros para o negócio. 

Quanto ao papel e a percepção do alcance do orçamento no controle gerencial, no 

planejamento de desempenho e no apoio à formulação estratégica do negócio, sobressai da fonte 

de investigação que é um instrumento de grande magnitude e influência para a organização, 

considerado uma engrenagem, que transmite o que, como e até onde fazer, além de corroborar 

que o plano, objetivos e metas propostas estão sendo executadas e que alcançarão os resultados 

almejados. Também, há evidências que o orçamento estabelece o norte (visão do futuro) para o 

desenvolvimento organizacional, uma vez que o plano elaborado proporciona eficiência no 

controle de curto prazo e uma base sólida de informações para o planejamento e apoio à 

formulação estratégica de médio e longo prazo. 

Em relação a Teoria referenciada e estabelecida para discussão dos achados, os 

resultados demonstram que fatores contingenciais, como ambiente, tecnologia e inovação, 

estrutura, tamanho da organização, estratégia e tipo de gestão, principalmente, influenciam as 

inovações e a estrutura do processo orçamentário na empresa estudada. Considerando as 

análises documentais e as respostas na entrevista realizada, os fatores contingenciais 

supracitados promovem algum tipo de alteração na estrutura da gestão e na elaboração do 

orçamento durante cada período de elaboração. 
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Uma das principais limitações desse estudo está relacionado à entrevista, aplicada 

unicamente com o gestor proprietário, uma vez que impossibilita uma triangulação das 

evidências com outros dados empíricos, de outras importantes fontes de informação 

relacionadas nas entrevistas (sócio proprietário, gerentes, agrônomos, chefias). Também, as 

considerações acerca do objetivo e problema de pesquisa emanam prudência, em virtude das 

características intrínsecas da organização e que a diferem de outros setores e empresas da 

economia. 

Considera-se assim oportunidades para pesquisas futuras: ampliar a investigação por 

meio de aplicação de questionários e/ou entrevistas com os demais níveis gerenciais; verificar 

a influência da cultura organizacional na composição e utilização do orçamento como principal 

artefato de controle gerencial; caracterizar o modelo de gestão de empresas atuantes no 

agronegócio brasileiro e; mensurar a relevância do uso do orçamento no desempenho 

organizacional em organizações com gestão centralizadora. 

 

REFERÊNCIAS 

Alegría, A. I. Z. (1996). La función de control a través de los presupuestos: aplicación a la 

empresa multinacional. Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. 

Almeida, L. B., Machado, E. A., Raifur, L., & Nogueira, D. R. (2009). A Utilização do 

orçamento como ferramenta de apoio à formulação de estratégia, de controle e de interatividade: 

um estudo exploratório nas cooperativas agropecuárias da região sul do Brasil. Contabilidade 

Vista & Revista, 20(3), p. 65-99. 

Anthony, R. N. (1968). Management accounting principles. RD Irwin. 

Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2002). Sistemas de controle gerencial. AMGH Editora. 

Atkinson, A. A., Banker, R. D., Kaplan, R. S., & Young, S. M. (2000). Contabilidade gerencial. 

São Paulo: Atlas. 

Batalha, M. O., Buainain, A. M., & Souza Filho, H. D. (2005). Tecnologia de gestão e 

agricultura familiar. Gestão integrada da agricultura familiar. São Carlos: EdUFSCAR, p. 43-

65. 

Borilli, S. P., Philippsen, R. B., Ribeiro, R. G., & Hofer, E. (2008). O uso da contabilidade rural 

como uma ferramenta gerencial: um estudo de caso dos produtores rurais no município de 

Toledo–PR. Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR, 6(1). 

Breitenbach, R. (2014). Gestão rural no contexto do agronegócio: desafios e limitações. Desafio 

Online, 2(2), p. 141-159. 

Brookson, S. (2000). Como elaborar orçamentos. Publifolha. 

Bunce, P., Fraser, R., & Woodcock, L. (1995). Advanced budgeting: a journey to advanced 

management systems. Management accounting research, 6(3), p. 253-265. 

Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological paradigms and organisational analysis: 

Elements of the sociology of corporate life. Routledge. 

Catelli, A. (2001). Sistemas de gestão econômica – GECON. 2. Ed. Atlas. 

Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: 

findings from contingency-based research and directions for the future. Accounting, 

organizations and society, 28(2-3), p. 127-168.  

Donaldson, L. (2001). The contingency theory of organizations. Sage. 

Frangiotti, A. T. (2011). Elaboração do orçamento empresarial com base na geração de valor. 

Dissertação de Mestrado em Administração, Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP), Departamento de Administração, Universidade de 

São Paulo (USP), São Paula, SP, Brasil. 

Frezatti, F. (2005). Beyond budgeting: inovação ou resgate de antigos conceitos do orçamento 

empresarial?. RAE-revista de administração de empresas, 45(2), p. 23-33. 

Frezatti, F. (2000). Orçamento Empresarial: Planejamento e Controle Gerencial. Atlas. 



16 
 

 
 

Fuglie, K. O., Wang, S. L., & Ball, V. E. (Eds.). (2012). Productivity growth in agriculture: an 

international perspective. CABI. 

Fujisawa, D. S. (2000). Utilização de jogos e brincadeiras como recurso no atendimento 

fisioterapêutico de criança: implicações na formação do fisioterapeuta.2000, 143 fl. Dissertação 

de Mestrado em Educação, Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, 

Marília, PR, Brasil. 

Gil, A.C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. Atlas. 

Hansen, D., Mowen, M., & Guan, L. (2007). Cost management: accounting and control. 

Cengage Learning. 

Hansen, S. C., Otley, D. T., & Van der Stede, W. A. (2003). Practice developments in 

budgeting: an overview and research perspective. Journal of management accounting research, 

15(1), p. 95-116.  

Hansen, S. C., & Van der Stede, W. A. (2004). Multiple facets of budgeting: an exploratory 

analysis. Management accounting research, 15(4), p. 415-439.  

Horngren, C. T., Bhimani, A., Datar, S. M., Foster, G., & Horngren, C. T. (2002). Management 

and cost accounting. Harlow: Financial Times/Prentice Hall.  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2017). Contas Nacionais Trimestrais - 

CNT. Estatísticas – Brasília. 

Jank, M. S., Nassar, A. M., & Tachinardi, M. H. (2005). Agronegócio e comércio exterior 

brasileiro. Revista USP, (64), p. 14-27. 

Leite, R. M., Cherobim, A. P. M. S., Silva, H. D. F. N., & Bufrem, L. S. (2008). Orçamento 

empresarial: levantamento da produção científica no período de 1995 a 2006. Revista 

Contabilidade & Finanças, 19(47), p. 56-72. 

Libby, T., & Lindsay, R. M. (2010). Beyond budgeting or budgeting reconsidered? A survey 

of North-American budgeting practice. Management accounting research, 21(1), p. 56-75.  

Lüdke, M. &, André, M. E. D. A. (1986). Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 

E.P.U. 

Melo, H. P. A., Silva, G. R., Nicolau, A. M., & de Lima, A. C. (2017). O uso do orçamento 

como instrumento de gestão à formulação de estratégia e controle: Um estudo de caso em 

empresa do setor agroindustrial da paraíba. Revista Ambiente Contábil, 9(1), p. 290-305. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). (2017). Projeções do 

agronegócio: Brasil 2016/17 a 2026/27. Brasília. 

Otley, D. T. (1980). The contingency theory of management accounting: achievement and 

prognosis. In: Readings in accounting for management control. Springer, Boston, MA, p. 83-

106. 

Otley, D. (1999). Performance management: a framework for management control systems 

research. Management accounting research, 10(4), p. 363-382. 

Silva, A. C., & Grillo, R. C. M. (2008). Aplicação da abordagem contigencial na caracterização 

do uso do sistema de controle orçamentário: um estudo multicaso. JISTEM-Journal of 

Information Systems and Technology Management, 5(1), p. 163-184. 

Simons, R. (1990). The role of management control systems in creating competitive advantage: 

new perspectives. Springer, Boston, MA, (pp. 622-645). 

Soutes, D. O. (2006). Uma investigação do uso de artefatos da contabilidade gerencial por 

empresas brasileiras. Dissertação de Mestrado em Contabilidade, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, SP, Brasil. 

Teixeira, A. J. C., Gonzaga, R. P., Santos, A. V. S. M., & Nossa, V. (2011). A utilização de 

ferramentas de contabilidade gerencial nas empresas do Estado do Espírito Santo. BBR-

Brazilian Business Review, 8(3).  

Triviños, A. N. S. (1987). Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. Atlas. 



17 
 

 
 

Vergara, S. C. (1990). Tipos de pesquisa em administração. Cadernos EBAPE. 

Welsch, G. A., Hilton, R. W., & Gordon, P. N. (1988). Budgeting: profit planning and control. 

London: Prentice-Hall.  

Yin, R. K. (2015). Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 5 ed. Bookman. 


