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RESUMO

Para enfrentarem os desafios competitivos da atualidade, as organizações procuram 
adotar modelos de gestão compatíveis com um nível crescente de turbulência 
ambiental. Elas precisam se utilizar da administração estratégica como um meio de 
sobrevivência.

Este estudo parte de uma constatação a nível conceituai sobre a dificuldade de 
interligação entre o processo orçamentário e processo estratégico nas organizações. 
Procuramos estabelecer não apenas uma abordagem para a interligação entre o 
processo orçamentário e o processo estratégico, mas também uma abordagem para a 
interligação entre o processo orçamentário e uma administração estratégica, dada a 
característica capacitante desta no sentido da efetiva implementação de estratégias.

A gestão por atividades é uma abordagem baseada no processo e que possibilita o 
planejamento das atividades correntes e dos processos de negócio de uma 
organização, de modo a assegurar que esta alcance seus objetivos estratégicos. Ela é 
utilizada aqui como um instrumento para viabilizar as várias interligações entre o 
processo orçamentário e cada componente da administração estratégica: 
planejamento estratégico, direção estratégica, organização estratégica, controle 
estratégico e desenvolvimento organizacional estratégico.



ABSTRACT

Activity-based management is a process-based aproach to planning the ongoing 
activities and business processes of an organization to ensure it meets strategic 
objectives. It is used here as an instrument to make possible the various interlinks 
between budgeting process and each component of strategic management: strategic 
planning, strategic direction, strategic organization, strategic control and strategic 
development.

In order to face present competitive challenges, organizations seek management 
models consistent to an increasing levei of environmental turbulence. They require 
strategic management as a way to survive.

This study starts from a verification at a conceptual levei about the difficulties in 
organizations in interlinking budgeting process and strategic process. We try to 
establish in this study not only an approach to the interlinks between budgeting 
process and strategic process but also an approach to the interlinks between 
budgeting process and strategic management because of the capability feature of 
strategic management in effectively implementing strategies.
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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - JUSTIFICATIVA DO TEMA

A interligação entre estratégia e orçamento dentro das organizações 

aparece como um tópico que merece maiores estudos em administração. Como 

observa Gray (1986:95), "o conflito entre planos estratégicos e orçamentos é uma 

das áreas de dissonância mais comumente percebidas."

Para Mintzberg (1994:78-80), há uma divisão muito clara entre controles 

de desempenho e planos de ação. De um lado estão os controles de desempenho ou 

orçamentos. A cada período todas as unidades da organização negociam o 

orçamento, estabelecendo objetivos que levem a um certo nível de desempenho 

financeiro, contra o qual os resultados reais possam ser medidos. Segundo o autor, 

esses objetivos têm pouca relação com a formulação da estratégia propriamente dita, 

não sendo concebidos de modo a pré-determinar ações específicas, mas apenas com 

o objetivo de se controlar o desempenho da organização como um todo. Do outro 

lado, segundo o autor , estão os planos de ação que em contraste com os orçamentos 

são muitas vezes não quantitativos e estão diretamente ligados à estratégia através de 

ações tangíveis. O problema surge quando se tenta estabelecer uma ligação entre 

controles de desempenho (orçamentos) e planos de ação, ou seja, como ligar os 

objetivos gerais dos orçamentos, tais como lucratividade e nível de vendas, a 

programas de ação resultantes do processo estratégico.



A figura 1 ilustra a divisão entre controles de desempenho e planos de

ação apresentada por Mintzberg (1994:78).
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Figura 1: divisão entre controles de desempenho e planos de ação
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Camillus (1981:253-259) procura fornecer uma estrutura conceituai para 

a análise dos estágios de transição da estratégia das organizações para a ação 

executiva, através da elaboração de uma matriz onde se demonstra a interligação 

conceituai entre estratégia e planos de ação, entre planos de ação e orçamentos e 

entre orçamentos e ação executiva, em três dimensões de interligação: estrutural, de 

processo e de conteúdo. Entretanto seu trabalho apresenta os estágios de interligação 

como "caixas-pretas", não demonstrando como podem funcionar na prática as 

interligações.

Atualmente, o estudo do ambiente e de suas influências na realidade 

interna das organizações vem adquirindo importância cada vez maior. As 

transformações económicas, tecnológicas, sociais e políticas tomam-se cada vez 

mais rápidas e imprevisíveis. Para que as organizações possam atingir e manter 

vantagem competitiva, é cada vez mais importante que haja um acompanhamento 

constante e analítico do ambiente que as cercam, juntamente com uma postura pró- 

ativa e não apenas reativa ao meio.

Dentro da realidade competitiva atual, surgiram nos últimos anos vários 

enfoques modernos em administração, entre os quais a administração estratégica, 

que para Oliveira (1993:20) "é a técnica administrativa que mais se preocupa com o 

aspecto da competitividade, representando a administração do futuro". Segundo o 

mesmo autor, a administração estratégica está de acordo com a filosofia da 

qualidade total, sendo uma metodologia adequada para a efetiva implementação de 

estratégias. A administração estratégica procura capacitar a organização a 

implementar estratégias e segundo Gaj (1987:27), o primeiro a usar o termo foi H. 

Igor Ansoff. Cabe ressaltar que existem diversas abordagens diferentes 

desenvolvidas para o processo de administração estratégica, mas que todas
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apresentam em comum a análise detalhada do ambiente em que a organização se 

insere e a projeção de situações futuras para esse mesmo ambiente. Escolhemos 

neste trabalho a metodologia de Oliveira (1993), que é de fácil compreensão, bem 

estruturada e funcional, já comprovada através da aplicação prática em diversas 

organizações nacionais com sucesso.

Como observa Drucker (1993:101), "a reestruturação da organização ao 

redor das informações...resulta, invariavelmente, em um corte drástico no número de 

níveis gerenciais". Com as estruturas se tomando crescentemente mais planas e 

enxutas, toma-se cada vez mais importante que os profissionais tenham uma visão 

multidisciplinar. Sendo assim, entendemos que o trabalho de interligação proposto 

nesta dissertação, poderá de alguma forma ser útil para que as mesmas possam ser 

aplicadas na vida prática.

Acreditamos que a proposta de um processo orçamentário capaz de 

interagir com estratégias, dentro de um contexto de administração estratégica, será 

uma ferramenta útil para as organizações, dada a característica capacitante da 

administração estratégica no sentido da efetiva implementação das estratégias. 

Estaremos enfocando a elaboração de um processo orçamentário dentro de uma 

filosofia de gestão por atividades, que deverá envolver toda a organização na busca 

da viabilização dos programas de ação estratégicos, que também deverão ser 

expressos dentro da mesma filosofia de gestão por atividades.

No ambiente competitivo de hoje, as linhas de produtos se expandiram e 

seus ciclos de vida encurtaram dramaticamente, a competição se dá a nível global e 

há uma revolução na tecnologia da informação. A gestão por atividades surge como 

uma ferramenta modema e que possibilita o entendimento de como os recursos da
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• fazer as coisas corretamente na primeira vez;

• rápida preparação de máquinas e células de produção (flexibilidade); e

• envolvimento das pessoas.

A gestão por atividades tem sido vista por autores como Brimson (1994) 

e Nakagawa (1994), como sendo uma abordagem que está de acordo com os 

princípios da excelência empresarial, num ambiente competitivo em escala global. A 

filosofia da excelência empresarial segundo Nakagawa (1993:25) baseia-se nos 

seguintes princípios:

organização são consumidos. Além disso, é uma abordagem que permite a mudança 

de atitude das pessoas no sentido de buscarem a melhoria contínua em seus 

processos e até mesmo a reinventarem seus processos, requisitos para a excelência 

empresarial.

Desse modo, com a utilização da abordagem da gestão por atividades 

incorporada a uma metodologia de administração estratégica, acreditamos que 

poderemos colaborar para superar a discrepância apontada por Mintzberg (1994) e 

outros autores no que diz respeito à dificuldade de interligação entre estratégia e 

orçamento, na medida em que ambos possam ser traduzidos para o nível das 

atividades. Ao mesmo tempo, acreditamos que um processo orçamentário 

interagente com uma administração estratégica e não apenas interligado à estratégia 

da organização terá maiores possibilidades de levar a uma efetiva implementação da 

estratégia.



1.2 - OBJETIVO DO ESTUDO
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• organização estratégica: alocação otimizada dos recursos da organização 

para interagir ativamente com as realidades e cenários ambientais;

• planejamento estratégico: metodologia gerencial que permite estabelecer 

a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de interação 

com o ambiente;

O principal objetivo deste trabalho é o de estudar as interligações entre o 

processo orçamentário e uma administração estratégica. Para tanto estaremos 

procurando incorporar ao processo orçamentário convencional, elementos de uma 

gestão por atividades a fim de que possa haver uma interligação mais efetiva com a 

estratégia das organizações. Além de uma interligação efetiva com a estratégia, 

buscamos uma abordagem que seja interagente com uma administração estratégica, 

dado que esta é uma moderna técnica em administração, que procura capacitar a 

organização a implementar estratégias, de forma interagente com outros itens da 

administração. A gestão por atividades atuará como o elemento de interligação entre 

cada componente da administração estratégica e o processo orçamentário.

A administração estratégica envolve todas as funções administrativas 

(planejar, organizar, dirigir e controlar). Para Oliveira (1993) o processo de 

administração estratégica pode ser subdividido em cinco grandes itens, 

interdependentes e interagentes, a saber:
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A gestão por atividades funcionará como instrumento facilitador dessas 

interligações, na medida em que não apenas o processo orçamentário possa ser 

traduzido em termos de atividades, mas também cada item da administração 

estratégica tenha componentes que possam ser associados a uma gestão por 

atividades.

De acordo com o autor, estes cinco componentes são igualmente 

importantes e devem estar em perfeito equilíbrio para que a organização possa 

usufruir de todas as vantagens que a administração estratégica pode oferecer.

• controle estratégico: acompanhamento e avaliação em tempo real dos 

resultados do planejamento estratégico; e

• direção estratégica: supervisão dos recursos alocados com a otimização 

do processo decisório, de forma interativa com os fatores ambientais e 

com a alavancagem das relações interpessoais;

• desenvolvimento estratégico: mudança planejada com engajamento e 

adequação da cultura organizacional resultante do processo de 

delineamento e implementação das questões estratégicas da organização.

Sendo assim, estaremos procurando interligar o processo orçamentário a 

cada item da administração estratégica: planejamento estratégico, controle 

estratégico, organização estratégica, direção estratégica e desenvolvimento 

estratégico.
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A metodologia de administração estratégica adotada também é tomada 

como um dado, não sendo nosso objetivo detalhar as etapas de sua implantação 

numa determinada organização.

Sendo assim, dados o sistema de gestão por atividades, a metodologia 

adotada para a administração estratégica e o processo orçamentário, nosso trabalho é 

o de procurar levar o processo orçamentário a interagir com cada componente da 

administração estratégica, dentro do contexto de gestão por atividades, procurando 

apresentar os benefícios que essas interações trariam no sentido de capacitar a 

organização a implementar estratégias.

Este trabalho é de caráter teórico e procura interligar metodologias, não 

tendo como objetivo, considerar os aspectos inerentes ao processo de implementação 

de um sistema de gestão por atividades numa organização. Toma-se a gestão por 

atividades como um dado a ser utilizado para as interligações entre administração 

estratégica e processo orçamentário.

Mesmo acrescentando ao processo orçamentário convencional elementos 

de uma gestão por atividades, o processo como um todo é tomado como um dado, 

não sendo nosso objetivo detalhar as etapas de sua implementação e efetivo 

funcionamento numa organização, mesmo que ao longo do trabalho sejam dadas 

algumas noções de como funcionaria um processo desse tipo na prática.
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Entre os requisitos para se fazer uma pesquisa, Gil (1987:20) observa que 

é importante a presença de certas qualidades do pesquisador, entre as quais

O objetivo da pesquisa aqui desenvolvida é o de estudar as interações 

entre o processo orçamentário e uma administração estratégica, utilizando-se de 

conceitos de uma gestão por atividades. Para tanto utilizaremos uma metodologia de 

pesquisa qualitativa de caráter exploratório, na forma de pesquisa bibliográfica. 

Sendo assim, passamos a algumas considerações sobre o método científico, bem 

como a uma análise da base conceituai referente à escolha da metodologia adotada.

De acordo com Gil (1987:19) "pode-se definir pesquisa como o 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos". Nesse sentido, a pesquisa tem por finalidade 

conhecer e explicar fenômenos. Deve-se observar que a pesquisa científica se 

distingue das outras formas de pesquisa, segundo Rudio (1978:5) "pela adoção de 

um método, pelas técnicas empregadas, por estar voltada para a realidade empírica e 

pela forma de comunicar o conhecimento obtido". Ao mesmo tempo, o mesmo autor 

considera a atividade de pesquisa como sendo obra de criatividade, ressaltando o 

aspecto da intuição do pesquisador. Mesmo assim, como afirmam Selltiz et 

al.(1974:5) "certamente não existe garantia de que qualquer empreendimento de 

pesquisa apresente, na realidade, informação significativa, precisa e não viesada". 

Entretanto, como completam os autores, "os processos de pesquisa têm maior 

probabilidade de fazê-lo do que qualquer outro método conhecido pelo homem".
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2.1 - CLASSIFICAÇÃO DAS PESQUISAS A PARTIR DA NATUREZA DOS

DADOS A SEREM OBTIDOS

• utiliza uma variedade de técnicas de coleta de dados e não apenas o 

formato de perguntas e respostas previamente estruturadas;

• envolve pequenas amostras, as quais não necessitam ser representativas 

de grandes populações;

A pesquisa será do tipo qualitativo quando se trabalhar com dados que 

não possam ser quantificados, ou seja, quando não for possível sua tradução em 

forma de números. Na pesquisa qualitativa geralmente há uma necessidade de se 

desenvolver um entendimento inicial a respeito do assunto a ser pesquisado. Para 

Gordon e Langmaid (1990:1), a pesquisa qualitativa apresenta as seguintes 

características:

ressaltamos o conhecimento do assunto a ser pesquisado, a curiosidade e a 

criatividade. Além disso, segundo o mesmo autor é importante a presença de 

recursos humanos, materiais e financeiros adequados.

Observa-se que o tipo de dado a ser coletado tem uma influência nos 

procedimentos a serem adotados, o que por consequência leva a dois tipos de 

pesquisa: qualitativa e quantitativa.
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Segundo os autores (1990:3), as áreas que mais se utilizam das técnicas 

da pesquisa qualitativa são os estudos exploratórios, o desenvolvimento de novos 

produtos, o desenvolvimento de abordagens criativas, a elaboração de diagnósticos e 

a avaliação de programas de ação.

• considera o correto entendimento e definição do problema e dos 

objetivos da pesquisa como parte dos dados a serem coletados, 

permitindo que isto se incorpore ao plano, antes do início do trabalho de

• toma acessível aos entrevistados caminhos que lhes permitam 

expressarem a si próprios.

A pesquisa quantitativa, por outro lado, utiliza-se de processos de 

amostragem probabilísticos e técnicas estruturadas de coleta de dados, tais como 

questionários e entrevistas. Normalmente é utilizada nos estudos onde procura-se 

identificar "quem", "quanto", "onde" e "como". Ou seja, a partir de uma pesquisa 

quantitativa consegue-se saber quem e quantos são os consumidores de uma 

determinada marca de produto, onde e como o consomem. Entretanto esse tipo de 

pesquisa não permite definir porque tais consumidores consomem essa marca. Tal 

resposta apenas se toma possível através de uma pesquisa qualitativa.
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As pesquisas descritivas segundo Gil (1987:460) "têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis". Dentre os estudos que são 

classificados como pesquisas descritivas estão os que se utilizam de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática.

Gil (1987:45) apresenta uma classificação das pesquisas com base em 

seus objetivos gerais, onde as mesmas podem ser: exploratórias, descritivas ou 

explicativas. Para o mesmo autor (1987:45) as pesquisas exploratórias "têm como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a tomá-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições". 

Observa-se que as pesquisas exploratórias são muitas vezes, a primeira etapa de um 

estudo mais profundo ou amplo. O processo resulta em um problema mais bem 

esclarecido, viável de ser investigado mediante processos mais sistematizados. 

Segundo Selltiz et al. (1974:60), "um estudo exploratório pode ter outras funções: 

aumentar o conhecimento do pesquisador acerca do fenômeno que deseja investigar 

em estudo posterior, mais estruturado, ou da situação em que pretende realizar tal 

estudo; o esclarecimento de conceitos; o estabelecimento de prioridades para futuras 

pesquisas; a obtenção de informação sobre possibilidades práticas de realização de 

pesquisas em situações de vida real; apresentação de um recenseamento de 

problemas considerados urgentes por pessoas que trabalham em um determinado 

campo de relações sociais".
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O delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão 

mais ampla, abrangendo tanto a diagramação quanto a previsão de análise e 

interpretação de coleta de dados. Como o delineamento expressa em linhas gerais o 

desenvolvimento da pesquisa, tendo como base os procedimentos técnicos de coleta

Para Gil (1987:46) as pesquisas explicativas "têm como preocupação 

central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos", sendo o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade. Segundo o autor (1987:47), "as pesquisas explicativas nas ciências 

naturais valem-se quase exclusivamente do método experimental".

2.3 - CLASSIFICAÇÃO DAS PESQUISAS

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS

O estabelecimento de uma classificação das pesquisas em termos de 

serem exploratórias, descritivas ou explicativas tem sua utilidade para a 

determinação de um marco teórico, isto é, para possibilitar uma aproximação 

conceituai. Entretanto, do ponto de vista empírico observa-se que a confrontação da 

visão teórica com os dados que compõem a realidade, pede um modelo conceituai e 

operativo de pesquisa. Para Gil (1988:47) "na literatura científica da língua inglesa 

esse modelo recebe o nome de design, que pode ser traduzido como desenho, 

desígnio ou delineamento".
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Para Trujillo (1982:209) "a pesquisa bibliográfica tem por finalidade 

conhecer as contribuições científicas que se efetuaram sobre determinado assunto". 

Já a pesquisa documental, segundo Trujillo (1982:224) "realiza-se sobre materiais 

que se encontram elaborados. São fontes acabadas que não receberam ainda um 

tratamento analítico ou se isso aconteceu ainda podem oferecer contribuições de 

reforço, ou podem ainda receber uma nova reformulação de acordo com os objetivos 

da pesquisa". Observa-se que a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa 

bibliográfica, sendo que a diferença entre ambas está na natureza das fontes.

A pesquisa experimental consiste básicamente na determinação de um 

objeto de estudo, seleção das variáveis capazes de influenciá-lo e definição das 

formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto.

Já na pesquisa "ex-post-facto", tem-se na verdade um experimento que se 

realiza depois dos fatos. Segundo Gil (1988:55) esse tipo de pesquisa "não relata 

rigorosamente um experimento, posto que o pesquisador não tem controle sobre as

Segundo Gil (1988:48), "o elemento mais importante para a identificação 

de um delineamento é o procedimento adotado para coleta de dados. Assim, podem 

ser definidos dois grandes grupos de delineamentos: aqueles que se valem das 

chamadas fontes de 'papel' e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. No 

primeiro grupo estão a pesquisa bibliográfica e a documental. No segundo estão a 

pesquisa experimental, a pesquisa ex-post-facto, o levantamento e o estudo de caso".

e análise de dados, é possível, na prática classificar as pesquisas segundo seu 

delineamento.



2.4 - PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
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Cabe ressaltar que a classificação apresentada não pode ser vista de 

forma rígida, dado que em alguns casos, algumas pesquisas não se enquadram 

facilmente num determinado modelo. Dado que estamos utilizando neste trabalho o 

delineamento do tipo pesquisa bibliográfica, estaremos nos aprofundando um pouco 

mais nesse tipo de pesquisa.

Como observa Gil (1987:48) "a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho

variáveis. Todavia, os procedimentos lógicos de delineamento "ex-post-facto são 

semelhantes aos dos experimentos propriamente ditos".

Finalmente, o estudo de caso se caracteriza pelo estudo aprofundado e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de modo a permitir um conhecimento amplo e 

detalhado do que se deseja.

O levantamento é um tipo de pesquisa que se caracteriza pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, sendo que 

se procede à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca 

do problema estudado, para se obterem as conclusões.



Dentre as fontes bibliográficas salientamos:
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desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas 

bibliográficas".

• livros de referência, que têm por objetivo possibilitar a rápida obtenção 

das informações requeridas, podendo ser de dois tipos: livros de 

referência informativa, que contêm a informação que se busca, e livros de 

referência remissiva, que remetem a outras fontes; e

• publicações periódicas, que são aquelas editadas em fascículos, em 

intervalos regulares ou irregulares, geralmente com a colaboração de 

vários autores, tais como revistas e jornais.

• livros de leitura corrente, que abrangem as obras referentes aos diversos 

gêneros literários, tais como o romance e a poesia. Também se 

enquadram nessa classificação as obras de divulgação, que objetivam 

proporcionar conhecimentos científicos ou técnicos;

o romance e

Para Gil (1987:50) "a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside 

no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente", sendo também 

indispensável nos estudos históricos, pois muitas vezes não existe outra maneira de 

se conhecer fatos passados, a não ser com base em dados bibliográficos. Entre as 

desvantagens, o autor (1987:50) comenta que as fontes secundárias podem 

eventualmente apresentar dados coletados ou processados de forma equivocada.
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Gil (1987:63) apresenta o delineamento de uma pesquisa bibliográfica 

considerando as seguintes fases: determinação dos objetivos, elaboração do plano de 

trabalho, identificação das fontes, localização das fontes e obtenção do material, 

leitura do material,tomada de apontamentos, confecção de fichas e finalmente a 

redação do trabalho. Na primeira fase, os principais objetivos que podem conduzir à 

realização de uma pesquisa bibliográfica são: a redefinição de um problema no 

sentido de proporcionar uma melhor visão do problema em questão, a obtenção de

Desse modo, um trabalho fundamentado nessas fontes poderá estar reproduzindo ou 

até mesmo ampliando tais erros.

Segundo Trujillo (1982:210) a pesquisa bibliográfica apresenta as 

seguintes fases: identificação, localização, obtenção, fichamento e finalmente 

redação do trabalho. Na fase da identificação, o pesquisador localiza através de 

obras de referência, a literatura de interesse para o seu estudo. A segunda fase é a da 

localização das fichas bibliográficas e consiste em obter informação considerando os 

diversos arranjos dos fichários. A terceira fase é a da obtenção do material 

localizado, podendo ser executada através de empréstimos em bibliotecas ou por 

consulta privada. Na quarta fase é realizado o fichamento e arquivamento. Segundo 

Trujillo (1982:213) "a pesquisa bibliográfica, em realidade, se faz através da 

elaboração das respectivas fichas". As fichas permitem a anotação dos elementos de 

identificação, podendo também permitir o registro de outras informações, tais como 

um resumo do documento estudado. Para o autor (1982:216) "resumir é apanhar os 

elementos essenciais do que se lê". Geralmente a introdução da obra, as sinopses de 

início de capítulo, os índices, os sumários e conclusões, são elementos importantes a 

serem utilizados para a elaboração do resumo. Finalmente, a última etapa consiste na 

redação do relatório.
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• leitura seletiva - onde se dá a determinação do material que de fato 

interessa à pesquisa;

• leitura exploratória - consiste numa leitura rápida do material 

bibliográfico, que tem por objetivo verificar em que medida a obra 

consultada interessa à pesquisa;

informações acerca de técnicas de coleta de dados, a obtenção de dados em resposta 

ao problema formulado, ou a interpretação de resultados através de fontes 

bibliográficas. A segunda fase consiste na elaboração do plano de trabalho. 

Normalmente o plano é provisório e passa por reformulações sucessivas, 

apresentando a forma de uma coleção de itens ordenados em seções, capítulos ou 

índices correspondentes ao desenvolvimento que se pretende dar à pesquisa. Na 

terceira fase procura-se identificar as fontes capazes de fornecer as respostas 

adequadas à solução do problema proposto. Normalmente são úteis os catálogos de 

livros e outras publicações, podendo-se também consultar especialistas ou pessoas 

que realizaram pesquisas na área. Na quarta fase, após a identificação das obras, 

procede-se à sua localização, o que pode ser feito a partir dos fichários de 

bibliotecas, que permitem a localização das obras pelo nome do autor, pelo título da 

obra e pelo assunto. A quinta fase consiste na leitura do material, que deve servir aos 

seguintes objetivos: identificar as informações e os dados constantes do material 

impresso, estabelecer relações entre as informações e os dados obtidos com o 

problema proposto e ao mesmo tempo analisar a consistência das informações e 

dados apresentados pelos autores. Gil (1987:67) apresenta uma classificação dos 

tipos de leitura em função do avanço do processo de pesquisa bibliográfica:
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• leitura interpretativa - que tem por objetivo relacionar o que o autor 

afirma com o problema para o qual se propõe uma solução, procurando-se 

atingir um significado mais amplo aos resultados obtidos com a leitura 

analítica.

• leitura analítica - onde se procura ordenar e sumariar as informações 

contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de 

respostas ao problema da pesquisa; e

A sexta fase segundo Gil (1987:70) consiste na tomada de apontamentos. 

A decisão sobre o que deve ser anotado deve levar em consideração os objetivos que 

se pretende alcançar, devendo-se anotar as ideias principais e os dados 

potencialmente importantes. Na sétima fase são confeccionadas as fichas de leitura 

que são compostas de três partes principais: cabeçalho, referência bibliográfica e 

texto. Finalmente na última fase procede-se à redação do trabalho, onde os aspectos 

a serem considerados podem ser classificados em três grupos: conteúdo, estilo e 

aspectos gráficos. Quanto ao conteúdo, um relatório de pesquisa pode ser 

apresentado em três partes: introdução, contexto e conclusões. Segundo Gil 

(1987:76) "na introdução apresenta-se o problema que deu origem à investigação, as 

hipóteses de trabalho, a delimitação de seus objetivos, bem como a indicação dos 

trabalhos já publicados sobre o tema. No contexto, procede-se ao desenvolvimento, 

discussão ou demonstração das teses propostas. Como o contexto é a parte mais 

extensa do trabalho, convém que seja dividido em capítulos, sub-capítulos e em 

outras divisões menores. Nas conclusões, finalmente, devem ser evidenciadas as 

conquistas alcançadas com o estudo". Quanto ao estilo, pode-se dizer que há certas 

qualidades desejáveis tais como a impessoalidade, a clareza, a precisão e a concisão. 

Finalmente, os aspectos gráficos dizem respeito à organização das partes e titulação,

e os
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disposição do texto, citações notas de rodapé, tabelas, gráficos e ilustrações e 

bibliografia.



3 - REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 - ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA
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De acordo com Gaj (1987:22), os primeiros trabalhos em administração 

estratégica surgiram nos anos 50, aos quais foram dados os nomes de formulação 

estratégica, estratégia corporativa e estratégia empresarial. Para o autor, o sistema 

básico de administração estratégica é composto por quatro elementos:

Segundo Certo e Peter (1993:4) a administração estratégica como campo 

de estudo está fortemente baseada na prática. Nos anos 50, a Fundação Ford e a 

Camegie Corporation patrocinaram uma pesquisa sobre o currículo das escolas de 

negócios. Esta pesquisa resultou numa recomendação para um curso de política de 

negócios que enfatizasse a solução de problemas do mundo real e que integrasse os 

conhecimentos adquiridos em outros cursos. O curso de política de negócios, com o 

passar do tempo começou a considerar fatores políticos, legislativos e económicos, 

incluindo a consideração da organização global e seu ambiente, o que levou o curso 

a adquirir o nome de administração estratégica.

• diagnóstico estratégico - que permite um posicionamento e uma revisão 

de atitudes;



• a era da produção em massa;

• a era do marketing em massa;

• a era pós-industrial; e

• a aceleração das mudanças no ambiente.
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Ansoff e McDonnell (1993), no capítulo 1 de seu livro "Implantando a 

Administração Estratégica" apresentam o conceito de administração estratégica a 

partir de uma perspectiva histórica dos sistemas de administração. Segundo os 

autores, a evolução dos sistemas administrativos pode ser correlacionada com a 

evolução dos desafios enfrentados pelas organizações ao longo do tempo, quais 

sejam:

• administração do processo - consiste em elaborar cronogramas e cumprir 

prazos, permitindo destacar projetos ou problemas importantes que 

mereçam tratamento diferenciado; e

• desenvolvimento estratégico - que possibilita alocar recursos e esforços, 

seja para captar informações, seja para elaborar planos de treinamento ou 

de estrutura;

que regula o fluxo de fundos, analisa 

equilíbrio entre recursos

• orçamento estratégico 

possibilidades de recursos, mantendo o 

operacionais e estratégicos.
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A era da produção em massa caracterizou o período da história 

empresarial dos Estados Unidos que vai de 1900 a 1930. Nesse período predominou 

a preocupação com o aperfeiçoamento dos processos produtivos em massa, visando 

a redução dos custos unitários. Como os produtos não eram diferenciados, o sucesso 

estava relacionado diretamente com a capacidade de se produzir a um custo mais 

baixo que o do concorrente. Desse modo, durante esse período a organização esteve 

voltada para dentro de si mesma, numa busca de eficiência do processo produtivo. 

Aqui o sistema administrativo predominante foi a gestão por controle, baseada em 

manuais de sistemas e procedimentos e no controle financeiro, num ambiente de 

mudanças lentas.

A partir da década de 1950, as organizações passaram a conviver com 

uma frequência cada vez maior de mudanças em seus mercados, passaram a 

enfrentar novos desafios e houve um aumento no grau de imprevisibilidade. Isso

A partir do início da década de 1930, passou a haver uma preocupação 

maior com o marketing no lugar da antiga orientação para a produção. A principal 

razão para isso foi a saturação da demanda de bens de consumo básico, em função 

do enriquecimento da classe consumidora. Esse período, que vai da década de 30 até 

meados da década de 50 é caracterizado por Ansoff como a era do marketing em 

massa e trouxe consigo uma mudança em termos de orientação: a organização 

voltada para dentro de si tomou-se aberta e preocupada com o mundo exterior. As 

organizações passaram a produzir bens diferenciados, voltando-se para o marketing 

para divulgar os novos produtos, destacando-os dos concorrentes. Assim, as 

preocupações dos administradores se transferiram da produção para as promoções, 

propaganda e esforços de venda. A organização agora se volta para o público e não 

mais para si própria.
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Apesar de ser uma ótima resposta à nova realidade vivida pelas 

organizações, o planejamento estratégico não se difundiu tão rápida e facilmente 

como o modelo anterior de planejamento a longo prazo. A seguir listamos alguns dos 

fatores que dificultaram a ampla disseminação do processo de planejamento 

estratégico:

A primeira fase do planejamento estratégico pode ser a análise das 

perspectivas da organização, identificando-se as tendências, ameaças, oportunidades 

e descontinuidades que podem alterar as tendências históricas. A segunda etapa pode 

ser a análise da competitividade, da carteira de produtos e de diversificação que 

auxiliam na determinação dos rumos relativos a produtos e mercados. A combinação 

das duas etapas resulta na estratégia que indica o caminho que a organização deve 

seguir face às turbulências esperadas e às mudanças planejadas.

representou uma mudança de orientação dentro das organizações. Teve início o uso 

da estratégia para lidar com a mudança e o aumento da turbulência do ambiente. Os 

paradigmas anteriores das eras da produção em massa e da era do marketing em 

massa não eram mais suficientes para lidar com o nível crescente de mudanças. Os 

sistemas de planejamento da produção e de marketing continuaram a ser válidos, 

mas o planejamento estratégico trouxe uma nova abordagem para atender a novas 

prioridades que se somaram às anteriores em termos de cenários do ambiente, novas 

formas de diagnóstico e previsão. Dentro dessa abordagem, o planejamento não é 

mais apenas uma extrapolação do desempenho histórico da organização mas um 

processo lógico e analítico de escolha da posição futura da organização face a um 

ambiente em constante mutação.



controle estratégico dos

sustentar

• resistência comportamental a uma mudança na situação presente.
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Os fatores acima contribuíram muito para o fracasso da implementação 

do planejamento estratégico em algumas organizações pioneiras, o que ajudou na 

formação da idéia de que o processo não funciona e que a intuição e a experiência 

dos administradores mais vividos é o melhor parâmetro para sobreviver em 

ambientes turbulentos.

A aceleração do nível de mudanças ocorreu a partir da década de 1960, 

com o crescimento exponencial do número de produtos e serviços, além de uma

• conflito de capacidade e prioridade entre o trabalho estratégico e o 

trabalho operacional;

base de dados estratégicos para 

adequadamente o processo estratégico;

No entanto, vários estudos realizados provaram que o planejamento 

estratégico, quando instalado adequadamente e aceito pela administração, realmente 

funciona e produz um desempenho superior mensurável na organização, isto é, o 

problema é a sua prática e não a teoria.

• falta de compreensão e carência de habilidades para realizar o 

planejamento estratégico por parte das pessoas diretamente envolvidas; e

• falta de mecanismos de planejamento e 

resultados;

• inexistência de uma
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Neste trabalho estaremos adotando a definição de Oliveira (1993:28) para 

administração estratégica: "é uma administração do futuro que, de forma estruturada, 

sistémica e intuitiva, consolida um conjunto de princípios, normas e funções para 

alavancar harmoniosamente o processo de planejamento da situação futura desejada 

da organização como um todo e seu posterior controle perante os fatores ambientais,

aceleração na incorporação de novas tecnologias. Tudo isso levou a uma dificuldade 

cada vez maior na antecipação da mudança e no planejamento de respostas. Surgem 

então os sistemas administrativos baseados em gestão através de resposta flexível e 

rápida.

A administração estratégica surge na década de 1970 como forma de 

adequar o sistema administrativo no trato com o ambiente e com o intuito de sanar o 

principal problema apresentado pelo planejamento estratégico, que corresponde à 

sua implementação. A administração estratégica procura integrar o pensamento 

estratégico a todas as fases da administração, isto é, planejamento, organização, 

direção e controle de modo a envolver toda a organização na busca dos objetivos 

estratégicos, fundamentais para a sobrevivência da organização em um ambiente 

cada vez mais dinâmico. Atualmente essa moderna abordagem dentro da 

administração já conta com uma sociedade mundial e várias revistas especializadas. 

A administração estratégica surge como instrumento para que as organizações 

possam lidar com o ambiente em que estão inseridas, num contexto de preocupação 

crescente com fatores como inflação, política, concorrência global, novas 

tecnologias e novos processos. Toma-se portanto necessária uma postura de 

acompanhamento do ambiente em termos de tendências e possíveis ameaças ou 

oportunidades.
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bem como a organização e direção dos recursos empresariais de forma otimizada 

com a realidade ambiental, com a maximização das relações interpessoais."

A seguir estaremos apresentando uma breve descrição de cada item 

mencionado acima , conforme a conceituação de administração estratégica adotada 

nesta dissertação.

Ainda dentro desta conceituação, a administração estratégica se constitui 

de cinco itens "interagentes e interdependentes", quais sejam: planejamento 

estratégico, organização estratégica, direção estratégica, controle estratégico 

desenvolvimento estratégico. A figura 2 ilustra o modelo de administração 

estratégica adotado neste trabalho.



3.1.1 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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O planejamento estratégico, segundo Webster (1989:4-13) teve sua 

origem na década de 50. Para o autor, numa primeira fase, a principal preocupação 

foi a de definição de conceitos e de formas de desenvolvimento e implantação de 

planos estratégicos. Numa segunda fase, nas décadas de 60 e 70, as organizações já 

haviam atingido um grau maior de complexidade, passando a demandar 

metodologias referentes a administração de unidades de negócios, além da 

necessidade de um planejamento a longo prazo. Nos anos 80, o planejamento 

estratégico passa a ser questionado devido a levantamentos de casos mal sucedidos.

Frederick Gluck (1980:154-161) apresenta um enfoque do planejamento 

estratégico de modo a relacioná-lo a estágios de desenvolvimento da capacidade de 

administração estratégica. Assim, num primeiro estágio predominam os orçamentos 

e objetivos financeiros, não se dando importância à análise do ambiente. Num 

segundo estágio passa a haver uma preocupação com o mercado. Entretanto a 

organização ainda projeta seu futuro com base em dados de períodos passados. No 

terceiro estágio a organização passa a ser orientada para as mudanças nas 

necessidades dos consumidores, na tecnologia, na posição competitiva Nesta fase o 

planejamento estratégico apresenta conceitos de análise de portfólio, unidades 

estratégicas de negócios, sendo desenvolvidos também vários modelos e 

metodologias de planejamento estratégico. A quarta fase é denominada 

administração estratégica e associa o planejamento estratégico e a administração 

num único processo. Para o autor deve haver uma mudança nas técnicas de



de fronteirasestrutura• uma as

• um processo de planejamento que estimule o pensamento empreendedor;

e

II uma

• conhecer e melhor utilizar seus pontos fortes;

• compreender e eliminar ou adequar seus pontos fracos;

• identificar e usufruir as oportunidades extemas;

• constatar e evitar as ameaças extemas; e
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• um sistema de valores organizacionais que reforcem o comprometimento 

dos executivos com a estratégia da organização.

planejamento que ultrapasse 

organizacionais e que facilite as decisões estratégicas;

planejamento estratégico para que haja uma 

decisões operacionais. Para isso é necessário:

ligação adequada entre este e as

Segundo Oliveira (1993:42), "planejamento estratégico é 

metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela 

organização, visando maior grau de interação com o ambiente." É um meio de 

determinação das aspirações da organização e do seu correspondente caminho para 

alcançá-las. O processo de planejamento estratégico de uma organização tem como 

principais objetivos:



• o direcionamento dos esforços para pontos comuns;

• programas de atividades para as unidades organizacionais; e
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Adotamos nesta dissertação a metodologia de planejamento estratégico 

apresentada por Oliveira (1993:44). Não foram analisadas outras metodologias de 

planejamento estratégico porque acreditamos que isto não estaria de acordo com o 

objetivo deste trabalho, que tem como preocupação principal o estudo das 

interligações entre o processo orçamentário e uma administração estratégica e não o 

estudo comparativo de diferentes metodologias de planejamento estratégico. Dentro 

da conceituação adotada, o processo de planejamento estratégico pode ser executado

• o estabelecimento de uma agenda de trabalho por um período de tempo 

que permita à organização trabalhar sobre as prioridades estabelecidas.

• o entendimento da missão, dos propósitos, dos objetivos gerais, das 

metas, das estratégias e das políticas por todos os funcionários;

Para o mesmo autor, o efetivo resultado do trabalho de planejamento 

estratégico deve ser:

• instituir um efetivo plano de trabalho que estabeleça as premissas básicas 

a serem consideradas no processo, as situações almejadas pela 

organização, os caminhos a serem seguidos, a atribuição dos planos de 

ação e finalmente, a melhor alocação de todos os recursos da 

organização.
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em quatro fases perfeitamente interligadas, compostas por sua vez de algumas 

etapas, a saber:

• Fase I - Diagnóstico Estratégico - Nesta fase procura-se determinar 

"como se está", através da análise de pessoas representativas de várias 

áreas da organização no que se refere a suas realidades externa e interna. 

Esta fase é dividida em quatro etapas, quais sejam:

a) Identificação da visão de pessoas representativas. Aqui, procura-se 

identificar as expectativas de acionistas, conselheiros e demais elementos 

da alta administração. Isso proporcionará um delineamento inicial do 

planejamento estratégico a ser desenvolvido e implementado.

b) Análise Externa, onde se verificarão as ameaças e oportunidades do 

ambiente, o que deverá ser feito pela organização como um todo, 

considerando-se vários fatores: mercado nacional e regional, mercado 

internacional, evolução tecnológica, fornecedores, concorrentes, aspectos 

económicos e financeiros, aspectos sócio-econômicos e culturais, 

entidades de classe, aspectos políticos, órgãos governamentais e mercado 

de mão-de-obra. Segundo Oliveira (1993:44) "oportunidades são forças 

ambientais incontroláveis pela organização que podem favorecer sua ação 

estratégica, desde que reconhecidas e aproveitadas satisfatoriamente 

enquanto perduram". Ameaças são definidas pelo autor (1993:44) como 

sendo "forças ambientais incontroláveis pela organização que criam 

obstáculos a sua ação estratégica, mas que poderão ou não ser evitadas, 

desde que reconhecidas em tempo hábil".
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• Fase D - Missão da Organização. Nesta fase deternúna-se a razão de ser 

da organização e seu posicionamento estratégico, através de cinco etapas: 

estabelecimento da missão da organização, estabelecimento dos 

propósitos atuais e potenciais da organização, estruturação e debate de 

cenários, estabelecimento da postura estratégica e estabelecimento das 

macroestratégias e macropolíticas da organização. O estabelecimento da 

missão da organização é a determinação de "onde a organização quer ir", 

sendo que sua definição deve ocorrer em termos de satisfazer a alguma 

necessidade do ambiente externo. No estabelecimento dos propósitos 

atuais e potenciais da organização, procura-se armazenar todos os dados e 

informações referentes a propósitos atuais e futuros, tomando explícitos 

os setores de atuação da organização e as possibilidades de entrada em

d) Análise dos Concorrentes. Busca-se aqui determinar o posicionamento 

competitivo da organização face a seus concorrentes, sendo que o 

produto final proporcionará a identificação das vantagens competitivas da 

própria organização e dos concorrentes. Isto se consegue através de uma 

análise externa e interna dos principais concorrentes.

c) Análise Interna. Aqui, procura-se determinar os pontos fortes, fracos e 

neutros da organização. O ponto neutro é uma variável identificada pela 

organização, para a qual não se tem ainda parâmetros de avaliação para 

classificá-la como ponto forte ou fraco. Pontos fortes são vantagens 

estruturais controláveis pela organização que a favorecem perante 

oportunidades e ameaças do ambiente. Pontos fracos são desvantagens 

estruturais controláveis pela organização que a desfavorecem perante 

ameaças e oportunidades do ambiente.
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a) Estabelecimento de objetivos e metas da organização, através de uma 

confrontação de fatores externos, internos e interação de cenários. Cabem

os cenários

• Fase m - Instrumentos prescritivos e quantitativos. Nesta fase procura-se 

determinar quais os caminhos que levarão a organização à situação 

desejada. Os instrumentos prescritivos segundo Oliveira (1993:50) 

"proporcionam a explicitação do que deve ser feito pela organização, para 

que se direcione ao alcance dos propósitos estabelecidos dentro da sua 

missão, de acordo com sua postura estratégica, respeitando as 

macropolíticas, bem como as ações estabelecidas pelas macroestratégias".

outros setores. Na etapa seguinte, os cenários poderão retratar 

determinado momento no futuro ou a evolução e a sequência de eventos 

do momento atual até o futuro. Podem também ser traçados cenários 

alternativos que ao contrário de serem previsões do que deve acontecer, 

exploram possibilidades alternativas do futuro. A seguir, a postura 

estratégica determinará a maneira como a organização se posicionará em 

seu ambiente, sendo o resultado da análise dos pontos fortes e fracos, de 

modo a proporcionar um quadro-diagnóstico geral da organização. 

Finalmente temos a etapa do estabelecimento das macroestratégias e 

macropolíticas da organização. Para o autor (1992:64), 

macroestratégias "correspondem às grandes ações ou caminhos que a 

organização deverá adotar para melhor interagir, usufruir e gerar 

vantagens no ambiente", enquanto que as macropolíticas "correspondem 

às grandes orientações que servirão como base de sustentação para as 

decisões de caráter geral que a organização deverá tomar para melhor 

interagir com o ambiente".
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b) Estabelecimento de estratégias e políticas funcionais da organização. 

Para Oliveira (1992:66), estratégia "é a ação ou caminho mais adequado a 

ser executado para alcançar o objetivo, o desafio e a meta. É importante 

procurar substabelecer estratégias alternativas para facilitar as alterações 

dos caminhos ou ações de acordo com as necessidades. Normalmente, as 

estratégias são estabelecidas por área funcional da organização. A partir 

das estratégias devem ser desenvolvidos os planos de ação, os quais são 

consolidados através de um conjunto de projetos." A finalidade das 

estratégias segundo o autor (1992:164) "é estabelecer quais serão os 

caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para 

serem alcançados os objetivos e desafios estabelecidos". Para Oliveira 

(1992:170) "as estratégias podem ser estabelecidas de acordo com a 

situação da organização; estar voltada à sobrevivência, manutenção, 

crescimento ou desenvolvimento. A estratégia de sobrevivência será 

adotada quando não houver alternativa, ou seja, quando o ambiente e a 

organização estiverem em situação inadequada em termos de um alto 

índice de pontos fracos internos e ameaças externas. Nestes casos, pode- 

se decidir parar os investimentos e reduzir despesas, podendo-se chegar 

ao desinvestimento em linhas de produtos, que deixam de ser 

interessantes, ou até mesmo à liquidação do negócio, quando não houver

aqui as seguintes definições apresentadas por Oliveira (1993:50): 

"Objetivo é o alvo ou situação que se pretende atingir. Aqui se determina 

para onde a organização deve dirigir seus esforços".

"Meta é o passo ou etapa perfeitamente quantificada e com prazo e 

responsável definidos para alcançar os desafios e objetivos da 

organização".
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c) Estabelecimento dos projetos e planos de ação da organização. Nesta 

etapa deve-se analisar quais são os recursos necessários e quais as 

expectativas de retomo para alcançar os objetivos, desafios e metas da 

organização, a partir das estratégias e respeitando as políticas funcionais. 

Cabem aqui algumas definições apresentadas pelo autor (1993:52): 

Projeto "é o trabalho a ser executado com responsabilidade de execução, 

resultados esperados com quantificação de benefícios e prazo para

Para Oliveira (1992:66), política é "a definição dos níveis de delegação, 

faixas de valores e/ou quantidades limites e de abrangência das ações 

para a consecução dos objetivos. A política fornece parâmetros ou 

orientações para a tomada de decisões. Corresponde a toda base de 

sustentação para o planejamento estratégico. Assim como as estratégias, 

normalmente são estabelecidas por área funcional da organização, 

embora se ressalte que a política é um parâmetro ou orientação para a 

tomada de decisões pela organização como um todo."

alternativa. A estratégia de manutenção é adotada quando a organização 

enfrenta ou espera enfrentar dificuldades, preferindo tomar uma atitude 

defensiva diante das ameaças. Quando há uma predominância de pontos 

fracos, mas o ambiente está proporcionando situações favoráveis que 

podem transformar-se em oportunidades, a organização pode adotar uma 

estratégia de crescimento, através do lançamento de novos produtos e 

aumento do volume de vendas. A estratégia de desenvolvimento poderá 

ser adotada quando houver uma predominância de pontos fortes e de 

oportunidades. Neste caso, pode-se procurar novos mercados ou novas 

tecnologias.



considerando os recursos

36

Oliveira (1992:247), apresenta algumas causas de falhas que podem 

ocorrer num processo de planejamento estratégico, entre as quais salientamos:

Programa "é o conjunto de projetos homogéneos quanto a seu objetivo 

maior".

a inadequação no envolvimento dos níveis hierárquicos, que pode ser 

resultado do envolvimento insuficiente ou demasiado da alta

execução preestabelecidos, considerando os recursos humanos, 

financeiros, materiais e de equipamentos, bem como as áreas envolvidas 

necessárias ao seu desenvolvimento".

administração ou pelo não-envolvimento da média administração. 

Como afirma o autor (1992:263) "a participação de todos os níveis 

hierárquicos de chefias na análise crítica e definições dos objetivos, 

desafios, metas, estratégias e políticas é mais do que uma 

benevolência democrática da organização; é uma estratégia para obter

• Fase IV - Controle e Avaliação. Nesta fase verifica-se 

organização está indo", para a situação que se deseja. Para o autor 

(1993:53) o controle "é a ação necessária para assegurar a realização dos 

objetivos, desafios, metas e projetos estabelecidos", o que consiste em 

processos de avaliação de desempenho, comparação do desempenho real 

com os objetivos, desafios, metas e projetos estabelecidos, análise dos 

desvios dos mesmos, tomada de ações corretivas em função das análises 

efetuadas.

Plano de ação "é o conjunto das partes comuns dos diversos projetos 

quanto ao assunto que está sendo tratado".

"como a
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A interligação do planejamento estratégico, que é um dos componentes da 

administração estratégica, com o processo orçamentário se dará através da estratégia, 

que é parte integrante da fase IH da metodologia apresentada: instrumentos 

prescritivos e quantitativos. A interligação se tomará possível pela tradução dos 

planos de ação e projetos derivados da estratégia para a linguagem de atividades. Ao 

mesmo tempo, o orçamento também deverá ser codificado nessa mesma linguagem, 

possibilitando assim uma efetiva interligação. A figura 3 ilustra o modelo conceituai 

de planejamento estratégico adotado neste trabalho.

• a baixa credibilidade ao planejamento estratégico, que pode ser 

causada pela descontinuidade do processo, pela utilização de 

situações pouco realistas, ou pela não divulgação das informações 

inerentes ao planejamento estratégico.

sinergia das diferentes percepções, conhecimentos e habilidades dos 

gerentes";

• os defeitos na elaboração do planejamento estratégico, que podem ser 

provocados pela não-interligação do planejamento estratégico com os 

planejamentos operacionais, pela apresentação de falhas no 

estabelecimento e interligação dos vários itens do planejamento 

estratégico e pela apresentação de excesso (ou falta) de simplicidade, 

formalidade e flexibilidade; e



Pontoa FortesVi aio

Cenários

MISSÃO Pontos Fracos

Pontos Nausos

]

Figura 3: o processo de planejamento estratégico
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Ansoff (1993:380) procura elucidar as características de uma estrutura 

organizacional moderna e interagente com o ambiente, introduzindo o conceito de 

capacidade de resposta da organização, como sendo a maneira pela qual 

organização lida com mudanças, podendo ser de quatro tipos:

• capacidade de resposta operacional, a qual minimiza o custo das 

operações, sendo maximizada quando as operações são padronizadas, o 

sobrecusto é mínimo, as decisões são descentralizadas ao nível mais

De acordo com Caldeira (1989:105) "para que a organização atinja seus 

objetivos existe um conjunto diversificado de atividades alocadas entre os vários 

membros que a compõem. Existe também uma distribuição de poder entre esses 

membros, de maneira que as responsabilidades se definem mediante um sistema de 

autoridade. A comunicação entre os vários membros da organização por sua vez, se 

dá por meio de uma rede de informações. Esse conjunto de sub-sistemas, atuando de 

forma integrada, constitui a estrutura organizacional, que tem por condicionantes em 

seu delineamento a estratégia, a natureza da atividade e da tecnologia, o ambiente 

extemo, as condições internas e o elemento humano".

Dentro da conceituação de Oliveira (1993:76), organização estratégica é 

"a otimizada alocação dos recursos da organização para interagir ativamente com as 

realidades e cenários ambientais." Dentro desse enfoque, a organização estratégica é 

uma estrutura organizacional que consegue otimizar a alocação de recursos da 

organização perante a sua interação com fatores ambientais.
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• capacidade de resposta empreendedora, que desenvolve a rentabilidade 

potencial de longo prazo, assegurando o crescimento de longo prazo da 

organização. Aqui, a administração geral age como o cérebro criativo da 

organização. Entretanto deve haver elos verticais entre o "cérebro" no

baixo possível e o tamanho da administração é mínimo. Isso leva a uma 

estrutura organizacional baseada na especialização da mão-de-obra, 

divisão do trabalho e economias de escala. Assegura-se a rentabilidade 

dos produtos atuais nos mercados atuais;

• capacidade de resposta inovadora, que desenvolve a rentabilidade 

potencial no curto prazo. Objetiva a otimização do desenvolvimento de 

novos produtos e estratégias de marketing. Como consequência, obtém-se 

um sistema de administração por projetos, onde a descentralização 

desempenha papel importante; e

• capacidade de resposta competitiva, que maximiza a rentabilidade da 

organização, o que é conseguido pela cooperação entre marketing e 

produção para a obtenção de respostas rápidas a variações da procura e 

das condições de concorrência. Essa necessidade leva a uma subdivisão 

da organização em unidades organizacionais independentes e integradas 

(divisões), cada uma com sua administração geral e operando em 

diferentes mercados . Aqui, as economias de escala são sacrificadas em 

favor da necessidade de reação rápida às flutuações ambientais. 

Assegura-se aqui também a rentabilidade dos produtos atuais nos 

mercados atuais;
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Peters e Waterman (1986) a partir de um estudo das organizações 

consideradas como sendo de alto padrão, concluíram que as organizações inovadoras 

demonstram excepcional habilidade em responder continuamente a quaisquer tipos 

de mudanças em seus ambientes. Essas organizações conseguem se ajustar, se 

adaptar e se transformar, de acordo com as mudanças no ambiente em que atuam, 

seja no que diz respeito às necessidades de seus clientes, como também a mudanças 

nas regras governamentais, ou melhoria nas habilidades das concorrentes.

topo da organização e o "corpo" nas funções logísticas para que a 

atividade empreendedora seja efetivamente implementada.

Oliveira (1993:76) observa que para a organização ser estratégica é 

necessário "que seja desenvolvida após o planejamento estratégico e que sirva de 

sustentação estrutural, através de adequada distribuição e alocação de seus diversos 

recursos, para que a organização possa alcançar, de forma otimizada, os resultados 

estabelecidos pelo planejamento estratégico". Para o mesmo autor, a organização 

estratégica pode ser interpretada como um tipo moderno de estrutura organizacional, 

no qual são enfatizados a interação com o ambiente da organização, o dinamismo e a 

preocupação com os recursos humanos. Estrutura organizacional é definida por 

Oliveira (1993:77) como sendo "o conjunto de responsabilidades, autoridades, 

comunicações e decisões das unidades organizacionais ", Dentro dessa conceituação, 

o delineamento da estrutura organizacional deve considerar as funções da 

organização como um instrumento para facilitar o alcance dos objetivos 

estabelecidos.
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O fator tecnologia também condiciona a organização estratégica na 

medida em que está em constante interação com a organização estratégica. Oliveira 

(1993:80) define tecnologia como sendo "o conjunto de conhecimentos que são 

utilizados para operacionalizar as atividades da organização para que seus objetivos 

possam ser alcançados".

O fator ambiente empresarial é considerado uma premissa para a 

existência de uma organização estratégica. Oliveira (1993:80) define ambiente como 

sendo "o conjunto de todos os fatores externos à organização que, de forma direta ou 

indireta, proporcionam ou recebem influência sobre a referida organização". Aqui, 

deve-se ter uma análise contínua das constantes mudanças no ambiente relevante da 

organização e também do efeito dessas mudanças no processo de organização 

estratégica.

O fator humano, em termos da sua qualidade, do seu valor e da 

integração entre as pessoas, tem influência direta sobre a eficiência de uma 

organização. Sendo assim, no desenvolvimento de uma organização estratégica 

eficiente deve-se levar em consideração o comportamento e os conhecimentos das 

pessoas que terão que desempenhar as funções que lhes serão atribuídas. Observa-se 

que este é um fator importante de interligação entre a organização estratégica e a 

direção estratégica, na medida em que esta última se preocupará com a supervisão 

dos recursos alocados e com otimização das relações interpessoais.

Para Oliveira (1993:79) os fatores condicionantes da organização 

estratégica são: fator humano, fator ambiente empresarial, fator sistema de 

objetivos, estratégias e políticas, fator tecnologia.
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O sistema de autoridade corresponde ao resultado da distribuição do 

poder pelas diversas unidades organizacionais. Autoridade é definida por Oliveira 

(1993:82) como sendo "o poder estabelecido de decidir, de dar ordens, de requerer 

obediência ou de fazer um trabalho que foi designado". Vários estudos em

A nosso ver, os componentes da organização estratégica de acordo com a 

conceituação aqui adotada e que podem ser interligados ao processo orçamentário 

são: sistema de autoridade, sistema de comunicações, sistema de decisões e sistema 

de responsabilidade.

O fator sistema de objetivos, estratégias e políticas segundo Oliveira 

(1993:80) "tem influência na organização estratégica à medida que, quando os 

objetivos, estratégias e políticas estão bem definidos e claros, é mais fácil organizar, 

pois se sabe o que esperar de cada membro do grupo que compõe a organização". 

Observa-se que este é um dos fatores para se interligar a organização estratégica com 

o planejamento estratégico. Na verdade, os estudos sobre a interligação entre 

estratégia e estrutura datam da década de 60, quando o historiador de negócios 

Alfred Chandler (1962) concluiu que conforme as organizações foram alterando suas 

estratégias, promoveram a alteração de suas formas estruturais. A hipótese do autor é 

a de que o arranjo estrutural das organizações se desenvolve e se altera à medida da 

conveniência e estratégia adotada. Quando, por exemplo, a estratégia é orientada 

para a diversificação, a organização adota como critério de estruturação a forma 

divisional; já quando a opção é o crescimento através da dispersão geográfica, a 

estrutura tende a ser departamental, designando unidades administrativas regionais, e 

assim por diante.
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Motta e Bresser (1980:120) tratam da questão da delegação da 

autoridade, apresentando um conjunto de fatores que devem ser levados em 

consideração para se estabelecer em que nível deve ser tomada determinada decisão, 

bem como quais decisões se deve delegar. Salientamos os seguintes fatores:

administração indicam que a principal razão do fracasso dos administradores reside 

em sua incapacidade de delegar autoridade.

• Conhecimento das peculiaridades do problema - Quanto maior for a 

necessidade de conhecimento das peculiaridades, mais baixo deve ser o 

nível em que a decisão é tomada.

• Irreversibilidade da decisão - Quanto mais irreversível for a decisão, mais 

alto será o nível em que ela deverá ser tomada; e

• Importância da decisão - Quanto mais importante for a decisão, mais alto 

será o nível em que ela deverá ser tomada;

Segundo os autores, o processo da delegação de autoridade deve 

compreender a designação de tarefas, a delegação para a execução dessas tarefas e 

uma exigência de responsabilidade para sua execução. Para que a delegação se 

estabeleça efetivamente é importante que se tenha:
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• disposição para confiar nos subordinados, pois a delegação implica numa 

atitude de confiança mútua, o que não elimina o estabelecimento de 

controles eficientes.

• disposição para abrir mão: quem delega autoridade deve estar disposto a 

transferir efetivamente o poder de decisão aos subordinados; e

O sistema de comunicações corresponde ao resultado da interação entre 

as unidades organizacionais. Deve-se verificar até que ponto a forma estrutural da 

organização estratégica atende às necessidades de comunicação da mesma 

Comunicação é definida por Oliveira (1993:83) como sendo "o processo interativo e 

de entendimento de uma mensagem entre o emissor e o receptor por um canal em 

um determinado momento". Entende-se aqui o emissor como sendo a pessoa, coisa 

ou processo que emite ou fornece as mensagens. O receptor significa a pessoa, coisa 

ou processo a quem é destinada a mensagem no ponto final do sistema de 

comunicação. O canal é o espaço intermediário situado entre o emissor e o receptor, 

sendo constituido pelo ambiente externo que os envolve. O conteúdo de um processo 

de comunicação é geralmente uma mensagem. A comunicação somente ocorre 

efetivamente quando o receptor compreende ou interpreta a mensagem. Sendo assim, 

a comunicação deve ser considerada como um processo bidirecional, onde o emissor 

transmite uma mensagem através de um canal a um receptor, que codifica a 

mensagem e envia de volta algum sinal de retroação ou retroinformação. Para 

Chiavenato (1995:560) "a comunicação constitui um dos aspectos básicos da 

atividade gerencial. Administrar é fazer com que as coisas sejam feitas através das 

pessoas e, para que as pessoas possam fazer as coisas de maneira eficiente e eficaz, 

toma-se necessário comunicar constantemente a elas o que deve ser feito, como, 

quando, quanto, etc."
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• análise e comparação das alternativas de solução, onde as alternativas de 

cursos de ação são analisadas, verificando-se custos e benefícios de cada

• procura de soluções alternativas mais promissoras, onde se buscam 

cursos de ação alternativos;

• definição e diagnóstico do problema, que envolve a obtenção dos dados e 

dos fatos a respeito do problema;

O processo decisorial é descrito por Chiavenato (1995:290) muna 

sequência de quatro fases:

O sistema de decisões corresponde ao resultado da ação sobre as 

informações. As decisões são tomadas em resposta a algum problema a ser 

resolvido, envolvendo um processo, ou seja, uma sequência de passos que se 

sucedem. Oliveira (1993:84) apresenta algumas definições que esclarecem este 

ponto: dado "é o elemento identificado em sua forma bruta que, por si só, não 

conduz a uma compreensão de um fato ou situação". Informação "é o dado 

trabalhado que permite ao executivo tomar um decisão". Decisão "é o delineamento 

de um futuro estado de coisas, que pode ser verdadeiro ou falso, em função dos 

elementos que o tomador de decisão tem em mãos e que lhe permitem ter visão 

factual da situação presente e futura. Corresponde a uma escolha entre vários 

caminhos alternativos que levam a determinado resultado". Ação "é 

operacionalização de uma decisão visando ao alcance de determinado resultado". 

Resultado "é o produto final do sistema de decisão".
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• seleção e escolha da melhor alternativa como plano de ação, o que 

implica no abandono dos demais cursos alternativos, sendo que a 

racionalidade está implícita na atividade de escolha.

• estrutura organizacional interativa com os

verdade, por definição se a estrutura organizacional não for interativa 

com as realidades e mutações ambientais ela não pode ser considerada 

uma organização estratégica;

• interação com o processo de administração estratégica, de forma 

equilibrada com os outros quatro itens da administração estratégica, o que 

constitui uma premissa para a existência de uma organização estratégica;

O sistema de responsabilidade corresponde ao resultado da alocação de 

atividades pelas diversas unidades organizacionais. Responsabilidade é definida por 

Oliveira (1993:81) como sendo "a obrigação que uma pessoa ou unidade 

organizacional tem para com outra pessoa ou unidade organizacional, bem como 

para a organização como um todo". Segundo o mesmo autor (1993:81) "a quantidade 

de responsabilidade pela qual o subordinado terá de prestar contas determina a 

quantidade de autoridade delegada. Outro aspecto é que permanece na 

responsabilidade a obrigação do indivíduo a quem ela foi atribuída, ou seja, a 

responsabilidade não se delega".

Para Oliveira (1993:109) o bom funcionamento da organização 

estratégica deve sempre respeitar alguns princípios, entre os quais salientamos:
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• objetivos estruturados e adequados. Nesse sentido, a "razão de ser" da 

organização estratégica deve ser reflexo dos objetivos estabelecidos no 

planejamento estratégico, de modo que haja uma efetiva contribuição 

organizacional para com os resultados esperados.

Verifica-se portanto, que a organização estratégica volta-se para a 

implementação de estruturas orientadas para múltiplos propósitos, pró-ativas e 

dinâmicas, por serem interagentes com um ambiente em constante mutação. A 

interligação entre o processo orçamentário e a organização estratégica se dará 

através do sistema de autoridade, sistema de decisões, sistema de comunicações e 

sistema de responsabilidade. O sistema de autoridade será utilizado através de um 

modelo participativo, onde poderão ser analisadas as diversas atividades em todos os 

níveis da organização. O sistema de decisões será utilizado através de uma definição 

de prioridade para alternativas de melhoria de processos. O sistema de comunicações 

será utilizado através da divulgação de medidas importantes de desempenho 

buscando-se o engajamento de todos os níveis para os esforços de melhoria 

contínua. O sistema de responsabilidade será interligado através da alocação de 

atividades pelas diversas unidades da organização. A figura 4 ilustra os componentes 

da organização estratégica a serem interligados ao processo orçamentário.

informações adequado, para evitar uma estrutura 

organizacional "passiva e atrasada" diante das mutações ambientais. A 

qualidade das informações é também importante para um adequado 

monitoramento de ameaças e oportunidades; e



SISTEMA DE RESPONSABILIDADE

SISTEMA DE AUTORIDADE

SISTEMA DE COMUNICAÇÕES

SISTEMA DE DECISÕES

ORGANIZAÇÃO ESTRATÉGICA

3.1.3 - DIREÇÃO ESTRATÉGICA

A direção é uma função administrativa que se refere às relações

interpessoais entre administradores subordinados está relacionadae e que

diretamente com a maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados. Observa-se

que a direção se distribui por todos os níveis organizacionais e está diretamente

função administrativa que se realiza através da interação entre pessoas.
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Figura 4: conponentes da organização estratégica a serem 
interligados ao processo orçarrentário

relacionada com a atuação sobre os recursos humanos da organização, sendo a
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Para Chiavenato (1995:480), "os estilos de direção dependem 

substancialmente das suposições que os administradores têm a respeito do 

comportamento humano dentro da organização". Nesse sentido, McGregor (1980) 

distingue duas concepções de estilos de direção baseadas em concepções opostas 

sobre a natureza humana: a teoria X (ou tradicional) e teoria Y(ou moderna). Dentro 

da concepção da teoria X, o homem é preguiçoso, sem ambição e resistente a 

mudanças. Dadas essas premissas, cabe uma intervenção ativa por parte da direção, 

de modo que as pessoas sejam persuadidas, punidas e controladas. Suas atividades 

devem ser padronizadas e dirigidas em função dos objetivos e necessidades da 

organização. Já a teoria Y, defende que as pessoas não são por sua natureza passivas 

e resistentes às necessidades da organização, sendo que o trabalho pode ser uma 

fonte de satisfação para o homem. Dentro dessa concepção, o trabalho constitui-se 

numa vocação natural de cada um, não havendo necessidade de controle externo, 

pois o próprio funcionário é capaz de dirigir seus esforços a fim de atingir os 

objetivos organizacionais, uma vez que sob condições propícias, cada um não só 

aceita, mas também procura ser responsável. Sendo assim, a teoria Y desenvolve um 

estilo de direção democrático e participativo, que realça a iniciativa individual. 

Como enfatiza McGregor (1980:54), "o princípio fundamental de organização 

derivado da teoria X é o da direção e controle através do exercício da autoridade - o 

chamado 'princípio escalar'. O princípio fundamental da teoria Y é o da integração: a 

criação de condições tais que permitam aos membros da organização alcançarem 

melhor os seus próprios objetivos dirigindo seus esforços para o sucesso da 

organização". Como observa Chiavenato (1995:483), "a teoria X se fundamenta em 

uma série de pressuposições erróneas acerca do comportamento humano". Na 

verdade, observa-se que a teoria X representa o estilo de direção tal como definido 

na Administração Científica de Taylor.
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• a complexidade crescente da organização como sistema comportamental 

exigirá pessoas com imaginação, criatividade e iniciativa; e

• descontinuidade crescente dos desafios ambientais. Novos produtos, 

novas tecnologias e ciclos de vida cada vez mais curtos.

• a explosão informacional, resultante da tecnologia e da globalização da 

organização. A gestão dessa rede de informações exigirá habilidades 

específicas e conhecimento de sistemas;

• a administração do futuro atuará dentro de uma perspectiva institucional 

mais ampla, em função da importância crescente dos negócios como 

força social;

Rhinesmith (1993:22), ilustra o tipo de direção necessária num contexto 

de globalização: "o administrador global nunca para de aprender, nunca acha que a 

informação é suficiente, nunca está satisfeito com o mundo corrente. Está sempre 

olhando além do horizonte, não apenas competidores mas também oportunidades". 

Esse administrador está sempre atento para o mundo e suas mudanças sociais, 

económicas e políticas. Segundo o autor, a globalização é um jogo infinito em que as 

regras mudam a cada momento. Para continuar vencendo é preciso estar

Ansoff (1993:346) procura identificar as características das organizações 

no futuro e por consequência qual o tipo de direção necessária para essas 

organizações. O autor identificou quatro categorias básicas de mudança que terão 

impacto sobre os executivos:
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constantemente redefinindo e reinventando o jogo e a estratégia global, a estrutura e 

a cultura.

Oliveira (1993:118), define direção estratégica como sendo "a supervisão 

dos recursos com otimização do processo decisório, de forma interativa com os 

fatores ambientais e com otimização das relações interpessoais". Segundo o autor, a 

direção estratégica é altamente influenciada pelo aspecto comportamental dos 

executivos envolvidos, dificultando portanto o estabelecimento de uma metodologia 

para seu desenvolvimento e implementação e também influenciando muito no 

sucesso ou não da administração estratégica. Dentro dessa conceituação, salientamos 

três dos seus componentes, que podem ser interligados ao processo orçamentário por 

atividades: motivação, participação e comprometimento.

Para o autor (1993:121) "a motivação é o processo e a consolidação do 

estímulo e da influência no comportamento das pessoas, tendo em vista um objetivo 

específico". O resultado da motivação é a otimização da produtividade e da 

qualidade em toda a organização. Não é objetivo deste trabalho estudar a fundo a 

motivação humana. Entretanto, sendo um componente importante da direção 

estratégica, faz-se aqui algumas considerações sobre o assunto. Segundo Motta 

(1977:6), "uma das idéias do Movimento de Administração Científica é a de que o 

homem é um ser eminentemente racional e que ao tomar uma decisão conhece todos 

os cursos de ação disponíveis, bem como as consequências da ação por qualquer um 

deles. Pode, assim, escolher sempre a melhor alternativa e maximizar os resultados 

da sua decisão. Segundo essa escola, isso é feito em termos de lucros, sendo 

portanto, os valores do homem tidos, previamente, como económicos. Esse modelo 

simplificado da natureza humana possibilitou a construção rápida de uma teoria da 

administração, pois, admintindo-se os objetivos do homem assim pré-fixados poder-
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se-ia saber de antemão como reagir, o que facilitaria muito as relações com ele". 

Nesse contexto, basta oferecer condições para que o indivíduo possa motivar-se. 

Tais condições seriam uma organização adequada do ambiente de trabalho, bem 

como uma análise do trabalho de tal forma que se possa descobrir a "única maneira 

certa" de fazê-lo. Desse modo, a organização criaria as condições para o incentivo 

da produtividade, sendo que a motivação dependeria de fatores extrínsecos ao 

indivíduo, o qual por natureza, não estaria propenso a produzir.

Maslow (1966) desenvolveu uma teoria da motivação em que as 

necessidades humanas estão organizadas numa hierarquia em forma de pirâmide: 

necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, 

necessidades de estima e necessidades de auto-realização. O homem passa 

visto como alguém que continuamente deseja alguma coisa e que raramente 

experimenta um estado de completa satisfação. Assim que um desejo é satisfeito, 

aparece outro, de forma que o homem esteja sempre desejando alguma coisa. Os 

desejos ou necessidades estão interligados por uma espécie de hierarquia que os 

ordena em termos de prioridade. Dentro desse modelo, uma necessidade superior 

somente se manifesta quando a necessidade inferior foi satisfeita. Conforme citado 

por Steers e Porter (1975:43), Maslow sugeriu uma revisão na sua teoria que 

contempla os cinco níveis de necessidades humanas, tomando-a para apenas dois 

níveis de necessidades. O nível inferior conteria as necessidades fisiológicas, de 

segurança, sociais e de estima. O nível superior conteria as necessidades de auto- 

realização. Neste sistema de dois níveis, todas as necessidades do primeiro nível 

deveriam estar satisfeitas para que as necessidades do segundo nível viessem a atuar 

sobre as pessoas.
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com o

Herzberg (1966) formulou sua teoria motivacional baseado em dois 

fatores: higiénicos e motivacionais. Dentro dessa conceituação, os fatores 

responsáveis pela satisfação profissional são diferentes dos fatores responsáveis pela 

insatisfação profissional. Sendo assim, o oposto da satisfação profissional não seria 

a insatisfação, mas a ausência de satisfação. Os fatores higiénicos se encontram no 

ambiente e não estão sob o controle do indivíduo. Para Herzberg os fatores 

higiénicos não conseguem elevar a satisfação do indivíduo, tendo apenas a 

capacidade de evitar a insatisfação quando presentes. Os principais fatores 

higiénicos, dentro dessa teoria são: salários, benefícios sociais, tipo de chefia, 

condições de trabalho, regulamentos intemos. Já os fatores motivacionais estão 

relacionados com o conteúdo do cargo do indivíduo e estão sob seu controle. Tais 

fatores envolvem sentimentos de auto-realização, de crescimento e reconhecimento 

profissional. Quando os fatores motivacionais são ótimos, provocam satisfação. 

Quando precários, evitam a insatisfação. Herzberg propõe o enriquecimento de 

tarefas para que o conteúdo das mesmas seja sempre desafiador e com isso aumente 

a motivação e produtividade. Esse enriquecimento consiste em uma constante 

substituição de tarefas mais simples e elementares por tarefas mais complexas.

Um outro componente da direção estratégica é a administração 

participativa, que segundo Oliveira (1993:127) "é o estilo de administração que 

consolida a democratização de propostas de decisão para os diversos níveis 

hierárquicos da organização, com o consequente comprometimento com os 

resultados". Para o autor, a administração participativa é de fundamental importância 

para o sucesso do processo de administração estratégica. A participação no processo 

de tomada de decisão é tida como uma característica desejável do trabalho. Como 

observa Coda (1986:24) "a participação é capaz de promover satisfação de 

necessidades de estima e autonomia, além de oferecer uma oportunidade ao
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trabalhador de influenciar a natureza e recompensas do trabalho. O efeito da 

participação é especialmente verificado na aceitação de mudanças no trabalho. 

Empregados que participam do planejamento de mudanças no trabalho mostram-se, 

firequentemente, mais satisfeitos com os novos cargos". E através da participação nas 

decisões e no compromisso de cumpri-las que a organização obterá funcionários 

com uma visão estratégica e não apenas operacional. As principais características do 

sistema participativo são: as decisões são delegadas aos níveis organizacionais, as 

comunicações fluem em todos os sentidos, o trabalho é quase todo realizado em 

equipes e há uma ênfase nas recompensas, ocorrendo muito raramente as punições.

O comprometimento é definido por Oliveira (1993:127) como "o 

processo interativo em que se consolida a responsabilidade isolada ou solidária pelos 

resultados esperados". Segundo o autor, é o outro lado da participação, pois ao 

auxiliar na tomada de decisões é necessário um comprometimento efetivo de todos 

para a efetiva realização dos esforços para a consolidação dos resultados.

Pelas abordagens apresentadas, conclui-se que existe a necessidade 

crescente de uma direção estratégica nas organizações que propicie o 

comprometimento e a participação de todos os níveis, em função da complexidade 

crescente das organizações e do ambiente em que elas atuam. Sendo assim, os elos 

de interligação entre a direção estratégica e o processo orçamentário serão a 

motivação, o comprometimento e a participação. A motivação será obtida via 

possibilidade de aprendizado, posse das informações e liberdade para observar e 

identificar possibilidades de melhoria nas diversas atividades. Ao mesmo tempo, a 

participação na tomada de decisão levará ao comprometimento dos diversos níveis 

para uma efetiva realização das melhorias propostas nos processos. A figura 5 ilustra



componentes da direção estratégica a serem interligadosos ao processo

orçamentado.

MOTIVAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

COMPROMETIMENTO

DIREÇÃO ESTRATÉGICA

3.1.4 - CONTROLE ESTRATÉGICO

Segundo Oliveira (1993:141), o controle "é uma função do processo

administrativo que, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos,

procura medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a finalidade de
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Figura 5: corrponentes da direção estratégica a serem 
interligados ao processo orçamentário
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Adotaremos aqui a definição de Oliveira (1993:140), para o controle 

estratégico, qual seja "o acompanhamento e a avaliação em tempo hábil e real dos 

resultados do planejamento estratégico".

realimentar os tomadores de decisões, de forma que possam corrigir ou reforçar esse 

desempenho ou interferir em funções do processo administrativo, para assegurar que 

os resultados satisfaçam as metas, desafios e objetivos estabelecidos".

Ansoff (1993:519) procura diferenciar os tipos de controle em controle de 

operações e controle estratégico. Enquanto o controle de operações se baseia em 

resultados concretos, o controle estratégico se baseia em estimativas incertas. 

Tradicionalmente o controlador dedica-se a otimizar o desempenho futuro da 

organização com base no aproveitamento de oportunidades nas áreas tradicionais da 

organização. O controle estratégico por outro lado é um processo em que deve haver 

propensão para o risco de se buscar novas oportunidades, requerendo um perfil 

empreendedor disposto a participar dos riscos envolvidos. Para o autor (1993:519) 

"o controlador estratégico também deve ser um gestor decidido de mudanças. Ele 

deve estar continuamente ciente do fato de que os membros de um projeto são 

frequentemente motivados pela excitação da descoberta, pelo prazer da atividade, 

pela fidelidade da equipe, tendendo a ficar indiferentes à rentabilidade final da 

iniciativa estratégica, particularmente porque não serão eles os responsáveis pela 

geração subsequente de lucros. Portanto, o controlador estratégico deve estar 

preparado para interromper friamente o projeto uma vez que ele se tenha convencido 

de que o projeto não será lucrativo". Assim, o controle estratégico deve favorecer a 

implementação da estratégia na medida em que propicie uma monitoração adequada 

dos progressos dessa implementação. A monitoração adequada é conseguida quando 

se tem um sistema de planejamento e controle consistentes entre si.
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Dentro dessa conceituação, o papel do controle e da avaliação é 

acompanhar o desempenho do sistema através da comparação entre as situações 

alcançadas e as previstas, quanto aos objetivos, desafios e estratégias adotadas pela 

organização, para assegurar que o desempenho real alcance os padrões previamente 

estabelecidos.

• fornecer informações gerenciais periódicas para agilizar as intervenções 

necessárias no processo. Para que essas informações tenham utilidade é

O resultado do processo de controle é a geração de informações que 

possibilite avaliar se a organização está no caminho certo ou não. Assim, é 

importante a organização manter um sistema de informações que permita avaliar 

cada um dos itens do processo estratégico, constante e efetivamente.

• identificar problemas e erros que se transformam em desvios do 

planejado, a fim de corrigi-los e evitar sua repetição. Para isso é 

necessário um tipo de controle coerente e consistente com o 

planejamento, para que a monitoração possa ser adequada;

coerente e

Para Oliveira (1993:141) a função de controle e avaliação na 

administração estratégica apresenta algumas finalidades, entre as quais destacamos:

• verificar se as estratégias e políticas estão proporcionando os resultados 

esperados dentro das situações existentes e previstas. Isso será possível 

desde que as estratégias e políticas possam ser monitoradas 

constantemente e de modo efetivo; e
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• as fontes de informações a respeito do desenvolvimento da administração 

estratégica podem ser classificadas em dois tipos: os coordenadores do 

desenvolvimento e os usuários do sistema. Ambos são importantes e suas 

opiniões devem ser cruzadas de modo a reduzir as discrepâncias entre 

elas, otimizando assim o processo.

• a frequência das informações depende da finalidade. Para controle global 

da organização pode ser de dois a seis meses; para o controle tático 

(setorial), de dois ou três meses e para o nível operacional pode ser de 

uma semana a um mês;

• os tipos de informações são os mais variados, abrangendo a quantificação 

temporal das atividades, as datas de ocorrências de eventos, os custos 

realizados e a quantificação da qualidade do trabalho;

necessário que sejam codificadas na mesma linguagem do que foi 

planejado. Como veremos, isso é conseguido através de um sistema de 

controle e planejamento baseados em atividades.

• a qualidade das informações é muito importante em todos os níveis, a 

saber: conteúdo, forma , canais, periodicidade, velocidade, e precisão; e

O produto final do processo de controle e avaliação estratégica é a 

informação. Vejamos alguns aspectos das informações que definem a eficácia e a 

eficiência do sistema de informações em que se baseará o controle:
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Oliveira (1993:145) salienta que o sistema de avaliação e controle da 

administração estratégica deve seguir alguns princípios fundamentais para ter

Dentro da metodologia de Oliveira (1993:144) o controle e avaliação 

estratégicas podem ser divididos em quatro fases, cuja importância relativa varia de 

organização para organização e de situação para situação:

• ação corretiva - corresponde às providências tomadas para eliminar os 

desvios significativos detectados na fase anterior.

• estabelecimento de padrões de medida e avaliação - os padrões são a base 

para a composição dos resultados desejados e dependem dos objetivos, 

metas, estratégias, políticas e cultura organizacional;

• comparação do realizado com o esperado - o resultado desta comparação 

pode ser de três tipos, requerendo uma atitude diferente para cada um. Se 

o desvio estiver dentro do previsto, não há o que fazer; se o desvio 

exceder um pouco o esperado, deve-se continuar a ação com apenas 

alguns ajustes para retomar ao caminho previsto, e finalmente, se o 

desvio for muito grande, deve-se interromper as ações até que as causas 

do problema sejam encontradas, analisadas e eliminadas; e

• medida dos desempenhos apresentados - medir e avaliar significa 

estabelecer o que medir e como medir, em termos de quantidade, 

qualidade e tempo. Esses critérios devem ser homogéneos para facilitar o 

controle da organização como um todo;
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• ser realista e operacional, produzindo informações rápidas e corretas para 

o processo decisório e posterior reação em tempo hábil. Caso contrário, 

pode simplesmente acarretar burocracia; e

• ser bem explicitado e codificado na mesma linguagem do planejamento, 

para facilitar seu entendimento e aceitação pelos vários elementos da 

organização;

• focalizar pontos críticos, a fim de evitar perda de tempo e aumento de 

custos;

• ser preciso, para garantir que o planejamento estratégico não se tome um 

instrumento vago. Entretanto, também deve ser passível de adaptação a 

mudanças no ambiente, ou seja, deve ser flexível;

Pode-se considerar como fatores importantes para a consolidação de um 

processo de controle estratégico os seguintes aspectos: deve ser bem explicitado, 

deve ser preciso e deve ter consistência e coerência com o planejado. Acreditamos 

que a gestão por atividades fornece uma estrutura lógica pela qual os sistemas de 

controle são consistentes com os sistemas de planejamento, pois haverá uma 

linguagem comum entre planejamento e controle na medida em que ambos sejam 

codificados na linguagem comum de atividades. Sendo assim, a interligação entre o 

processo orçamentário e o controle estratégico se dará através da consistência, da



coerência e da precisão propiciadas pela utilização da gestão por atividades como

linguagem comum.

A figura 6 ilustra os componentes do controle estratégico a serem

interligados ao processo orçamentário.

CONSISTÊNCIA

COERÊNCIA

PRECISÃO

CONTROLE ESTRATÉGICO
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Figura 6: corrponentes do controle estratégico a serem 
interligados ao processo orçamentário
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Ansoff (1993:377) destaca como estímulo para a evolução da estrutura o 

aumento da complexidade ambiental, ressaltando que na década de 80, os desafios 

ambientais passaram a ser a competição a nível mundial numa conjuntura de 

estagflação, limites ao crescimento e pressões sócio-políticas. O fator crítico para o 

sucesso passou a ser a necessidade de se ter uma maior consciência sócio-política e 

flexibilidade para responder a mudanças frequentes.

"a

Observa-se hoje uma tendência crescente das organizações na direção da 

formação de estruturas adaptáveis e flexíveis onde as pessoas passam a ter cada vez 

mais uma visão global e multifuncional dentro da organização. Como afirma 

Chiavenato (1995:691) "as pessoas deixam de ter cargos rígidos e definidos na 

estrutura para desenvolver papéis solicitados pela situação. Em vez de seguir regras 

preestabelecidas, passarão a ter autonomia e liberdade de ação no seu trabalho". O 

enriquecimento do trabalho, com aumento do poder de decisão é visto como uma 

estratégia para a aplicação dos princípios da administração participativa. Como 

afirma Maximiano (1995:111), "à medida que a participação avança da informação 

para o processo decisório e para a direção da empresa, mais a estrutura se altera, e 

não apenas os procedimentos ou comportamentos". Oliveira (1993:158), ressalta a 

importância do processo participativo na consolidação do desenvolvimento 

estratégico, dado que o processo participativo leva a um maior envolvimento das 

pessoas nas decisões, bem como a um aumento da sua autonomia.

Chiavenato (1995:690), observa que "a organização precisa ser 

continuamente redesenhada em função do cliente e para criar valor para o cliente em
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uma escala de novos elementos que deverão ser valorizados, novas habilidades 

adquiridas, novas tarefas para serem desenvolvidas, novas relações internas para 

serem estabelecidas".

Bemardes (1982:70) enfatiza a importância da participação no processo 

de mudança, afirmando que "quando é necessário que várias pessoas implantem a 

solução escolhida, convém que esses mesmos indivíduos tenham participado do 

processo decisório, diminuindo assim as resistências de aceitação e, ao mesmo 

tempo, facilitando a compreensão do assunto, inclusive pelo conhecimento das 

razões pelas quais as alternativas foram rejeitadas".

Para Oliveira (1993:156), o desenvolvimento estratégico é considerado 

como a sustentação para a administração estratégica, sendo definido como "a 

mudança planejada com engajamento e adequação da cultura organizacional, bem 

como otimização das relações interpessoais, resultante do processo de delineamento 

e implementação das questões estratégicas na organização". O autor (1993:157), 

identifica o ser humano como sendo "o núcleo básico do processo de 

desenvolvimento estratégico" e o líder como sendo um elemento essencial para esse 

processo pois utiliza, além de suas capacidades lógicas, analíticas e técnicas, 

também as capacidades intuitivas, conceituais e sentimentais, necessárias para a 

otimização das relações interpessoais que leva a uma atitude positiva em relação à 

organização. Neste sentido, o executivo deve procurar conhecer a cultura da 

organização, isto é, os padrões de comportamento, valores, normas, procedimentos 

de execução das atividades, tanto formais como informais, de modo a poder otimizá- 

las. Oliveira (1993:160) enfatiza que "a cultura ou sistema de valores pode ser a 

maior força da organização quando for consistente com sua estratégia. Mas a cultura 

que a impede de enfrentar ameaças competitivas, ou de adaptar-se às mudanças
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Segundo Oliveira (1993:164) para se ter sucesso no desenvolvimento 

estratégico é preciso considerar alguns itens, entre os quais salientamos:

económicas ou sociais do ambiente, pode levá-la à estagnação ou até mesmo ao 

desaparecimento, caso não faça um esforço consciente de mudar".

• ter a mudança como um processo gradativo, em função do processo 

participativo. Deve também ser permanente, pois os fatores ambientais 

estão em constante evolução.

• abertura e equilíbrio de atuação "de cima para baixo" e de "baixo para 

cima" para que seja facilitado o tratamento dos conflitos, preocupações, 

questionamentos entre a alta administração e os demais funcionários da 

organização. Como consequência, haverá adequada interação da 

organização como um todo e equilíbrio de atuação de "cima para baixo" 

e de "baixo para cima"; e

• tempo e recursos humanos necessários para o adequado desenvolvimento 

do processo. Tal processo deve ser gradativo 

comprometimento e envolvimento das pessoas, que precisam ter uma 

atitude de "mente aberta" para mudanças;

Portanto, a consolidação do desenvolvimento estratégico depende de um 

processo participativo, gradativo e permanente. Observa-se que fatores como 

motivação, envolvimento e participação são importantes no processo de mudança. 

Sendo assim, o tratamento da mudança não deve se restringir puramente aos 

aspectos técnicos, sendo que as variáveis comportamentais também devem ser

e contar com o
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contempladas. A autoridade para melhorar processos toma as pessoas mais 

envolvidas, mais comprometidas e com maior iniciativa. A gestão por atividades 

aplicada ao processo orçamentário é uma ferramenta que permite aos responsáveis 

pela mudança uma análise de processos, bem como a proposta de alternativas para 

aperfeiçoamento desses processos, ao mesmo tempo em que permite o 

envolvimento, as decisões em conjunto e a participação dos vários níveis 

hierárquicos. Desse modo, o desenvolvimento estratégico estará sendo interligado ao 

processo orçamentário, na medida em que a mudança planejada poderá ser alcançada 

através de um processo participativo no mapeamento das atividades e na sua 

classificação entre as que agregam valor e as que não agregam valor. A figura 7 

ilustra como se dará a interligação entre o desenvolvimento estratégico e o processo 

orçamentário.

Figura 7: corrponentes do desenvolvimento estratégico a serem 
interligados ao processo orçamentário



3.2 - PROCESSO ORÇAMENTÁRIO CONVENCIONAL
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Segundo o autor (1972:80) o processo orçamentário convencional parte 

da definição dos objetivos da organização no período abrangido pelo orçamento. 

Informações de receita e despesa devem ser elaboradas. Para tanto é necessário que 

se preparem algumas estimativas parciais:

• orçamento de receita, que é composto de um orçamento de vendas, 

através do qual as vendas para o período seguinte são projetadas em 

termos físicos e monetários. Também pode ser preparado um orçamento 

de receitas extraordinárias, derivadas de juros e outros itens; e

Para Boucinhas (1972:75), o orçamento "é um plano operacional que 

expressa a estratégia a ser seguida pela organização a fim de atingir seus objetivos 

imediatos. Ele pode ser definido altemativamente como um plano financeiro das 

operações da organização em um período de tempo definido e como instrumento de 

controle de custos e mensuração de desempenho". Desse modo, o orçamento 

desempenha um duplo papel: o de especificar recursos a serem utilizados e sua 

alocação, bem como servir como instrumento de controle, permitindo a avaliação do 

desempenho. Representa a consolidação dos diversos planos de curto prazo das 

várias unidades organizacionais, num processo de agregação que abrange toda a 

organização.



planos.
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Para o autor (1977:50), alguns dos principais desafios enfrentados no 

processo de orçamento são:

A partir desses componentes é possível preparar-se o demonstrativo 

projetado de lucros e perdas, que por sua vez possibilitará a montagem do balanço e 

demonstrativo de origens e aplicações de recursos.

Para Welch (1977:49), "o orçamento é um enfoque sistemático e formal à 

execução das responsabilidades de planejamento, coordenação e controle da 

administração". O autor enfatiza a necessidade de participação, ao afirmar que as 

pessoas normalmente se ressentem de ordens arbitrárias, tendo maior interesse em 

alcançar objetivos de cuja formulação tenham participado. Dessa forma, os objetivos 

devem ser formalizados e divulgados visando melhor entendimento e facilitando o 

acompanhamento.

• orçamento de despesas, que pode ser subdividido em orçamento de 

produção, orçamento de comercialização, orçamento de despesas 

administrativas e orçamento de despesas diversas. O orçamento de 

produção baseia-se na projeção das unidades de cada produto a serem 

vendidas, sendo composto de um orçamento de compras, orçamento de 

mão-de-obra direta e orçamento de custos indiretos de fabricação. O 

orçamento de comercialização inclui as despesas necessárias para a 

obtenção do volume planejado de vendas, tais como distribuição e 

propaganda. O orçamento de despesas diversas abrange todas as despesas 

não relacionadas ao volume de vendas e não consideradas nos demais
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• adaptação organizacional. Deve haver um conjunto bem definido de 

linhas de autoridade e responsabilidade para que os objetivos e planos 

sejam compatíveis com as responsabilidades organizacionais. Assim, a 

estrutura dos planos de resultados deve corresponder às subdivisões 

organizacionais. Para tanto, estaremos interligando o processo 

orçamentário à organização estratégica, através do sistema de autoridade, 

do sistema de decisões, do sistema de comunicações e do sistema de 

responsabilidade;

• fixação de expectativas realistas, ou seja; aquelas que podem ser 

alcançadas dentro de um adequado nível de eficiência. Objetivos 

inalcançáveis tendem a desencorajar esforços, ao passo que objetivos 

excessivamente modestos tendem a eliminar um adequado grau de 

motivação. Para que haja uma fixação de expectativas realistas durante o 

processo orçamentário, este deve estar devidamente interligado ao 

planejamento estratégico da organização. Estaremos neste trabalho 

realizando esta interligação através da tradução dos programas e planos

• envolvimento administrativo, no que diz respeito a apoio, confiança, 

orientação e participação. Desse modo, a alta administração deve estar 

conscientizada da importância de se estabelecer políticas, planos e 

padrões realistas e comprometer-se com sua execução, bem como 

estimular a efetiva participação dos níveis administrativos inferiores. Para 

que isso ocorra de modo efetivo, estaremos neste trabalho interligando o 

processo orçamentário ao desenvolvimento organizacional estratégico 

através de um processo participativo na análise das atividades e na sua 

classificação entre as que agregam e as que não agregam valor;



estabelecidos
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Segundo Vatter (1975:28), o orçamento é "a expressão formal em termos 

de transações esperadas das decisões de todos os níveis de administração sobre os 

recursos que devem ser adquiridos, de que modo devem ser usados, e o que deve daí 

resultar". Segundo o autor, essa participação de todos os níveis da estrutura 

organizacional é de extrema importância porque o plano por si só não conduz a 

resultados, a menos que seja efetivamente implementado.

de ação do planejamento estratégico, estabelecidos a partir das 

estratégias, para o nível de atividades. Do mesmo modo, o orçamento 

também deverá ser traduzido em termos de atividades;

• alcançar flexibilidade na aplicação do orçamento. O orçamento não pode 

impor rigidez, mas permitir o aproveitamento de oportunidades 

favoráveis, mesmo que não incluídas nas projeções. O orçamento não 

deve impedir a tomada de decisões racionais em relação a despesas que 

eventualmente não tenham sido previstas; e

• manter permanentemente processos adequados de acompanhamento. 

Desse modo, um desempenho inferior poderá ser rapidamente corrigido, 

ao passo que desempenhos favoráveis poderão permitir transferências de 

conhecimentos a outras áreas, levando a uma otimização do processo 

como um todo. Para tanto, estaremos interligando o processo 

orçamentário ao controle estratégico e a gestão por atividades fornecerá a 

estrutura lógica pela qual os sistemas de controle serão consistentes com 

os sistemas de planejamento.
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Santos (1981:12) identifica várias precauções a serem tomadas para a 

elaboração de um orçamento, entre as quais podemos destacar:

• fornecem às pessoas um sentimento específico e adequado de seu papel 

na organização;

• a execução do que é proposto no orçamento requer ação para que o plano 

se tome realidade.

• cada organização possui características próprias que devem ser levadas 

em consideração na elaboração do orçamento. Sendo assim, o programa 

orçamentário é algo particular de cada organização exigindo certo tempo 

para poder ser implantado e adaptado; e

• as estimativas nas quais se baseia o plano orçamentário devem ser 

produto de um critério. Caso contrário o resultado será a produção de 

planos distorcidos e decisões inadequadas;

De acordo com Brimson (1994:263), o processo orçamentário começa 

com o anúncio das metas orçamentárias pelo principal executivo, as quais podem ser 

em termos de objetivos de lucro e receita. Observa-se que estes objetivos deverão 

estar correlacionados com os objetivos estabelecidos no planejamento estratégico. 

Para Oliveira (1992:136) os objetivos do planejamento estratégico "podem ser 

conceituados como o estado, situação ou resultado futuro que o executivo pretende 

atingir. Na realidade, o termo objetivo relaciona-se a tudo que implica a obtenção de 

um fim ou resultado final". Segundo o autor (1992:140) os objetivos servem para as 

seguintes finalidades da organização:



• estimulam a realização baseada em resultados esperados; e

• fornecem a base para as ações corretivas e o controle.
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• dão consistência à tomada de decisão entre grande número de diferentes 

administradores;

Para Oliveira (1992:151) "os executivos devem evitar a obtenção do lucro 

como objetivo maior da organização, pois o lucro pode servir para avaliar os 

resultados operacionais de período passado da organização, mas, quando utilizado 

como fator de previsão de estado futuro, pode conduzir os executivos a pensar e agir 

a curto prazo, o que está em desacordo com o planejamento estratégico".

Segundo Brimson (1994:263) muitos gerentes respondem à fixação de 

objetivos em termos de resultado e receita olhando para os números do último ano e 

atualizam seus orçamentos para o ano em questão, baseados na inflação ou 

crescimento de vendas. O problema com esse método é que as ineficiências do ano 

anterior são incorporadas, sendo que pouco incentivo é dado ao processo de 

melhoria contínua. Outra característica de um processo orçamentário desse tipo é 

que muitas vezes cortes são feitos de cima para baixo sem levar em consideração 

que alguns departamentos bem administrados estarão cortando recursos necessários 

com essa prática. O autor conclui que processos orçamentários realizados desse 

modo não suportam a excelência, porque não tomam visível o que a organização faz, 

não possibilitando reduções de custo e a eliminação de atividades não produtivas.
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O autor desenvolveu na década de 70 uma metodologia que recebeu o 

nome de orçamento base zero, como uma tentativa de se avaliar até que ponto as 

atividades praticadas são eficientes e eficazes e se essas atividades podem ser

Para Phyrr (1981:1), um dos grandes problemas apresentados muitas 

vezes durante o processo orçamentário é que se parte do nível atual de operações e 

de despesas, analisando-se apenas os aumentos ou decréscimos necessários para se 

alcançar o resultado desejado.

Finney (1994:16) apresenta algumas dificuldades comumente encontradas 

durante um processo orçamentário:

• há também o aspecto da incerteza do futuro e da incontrolabilidade do 

ambiente externo.

• quanto à medição: por estarem envolvidos a compensação e até mesmo a 

segurança no emprego, os gerentes não planejam os melhores resultados 

alcançáveis, sendo tão conservadores quanto o processo de aprovação 

permitir; e

• há um conflito latente de objetivos: por um lado, o proprietário quer um 

orçamento que planeje o melhor lucro realisticamente alcançável, 

consistente com a estratégia escolhida. O presidente quer um orçamento 

que possa ser ultrapassado. Os níveis gerenciais vivem numa contradição 

entre planejar o melhor resultado alcançável e aquele que pode ser 

ultrapassado;



• decidir aprovar ou rejeitar.

As duas etapas básicas da metodologia do orçamento base zero são:
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O "pacote de decisão" é um documento que identifica e descreve uma 

atividade específica de modo que a administração possa:

Uma vez identificados e priorizados os "pacotes de decisão" pode-se 

alocar recursos. O orçamento final é preparado tomando-se os pacotes aprovados 

para receber dotações, classificando-os em suas unidades orçamentárias apropriadas 

e somando os custos identificados em cada pacote para fechar o orçamento de cada 

unidade.

modificadas de modo a alterar o resultado. De acordo com Pyrr, os dois passos 

básicos do orçamento base zero são:

• avaliar e priorizar em relação a outras atividades que concorram para a 

obtenção de recursos limitados; e

• a priorização dos "pacotes de decisão", que envolve a avaliação e o 

escalonamento destes pacotes por ordem de importância, através de uma 

análise de custo/benefício ou de avaliação subjetiva.

• a identificação dos "pacotes de decisão", que envolve a análise e a 

descrição de cada atividade em separado; e



principais

• a finalidade da atividade;

• as consequências de não se executar a atividade;

• medidas de desempenho;

• caminhos alternativos; e

• custos e benefícios.

A análise de caminhos alternativos consiste em se avaliar diferentes

b) Priorização dos pacotes de decisão.
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Nesta etapa todos os pacotes de decisão são listados por ordem 

decrescente de importância. Uma priorização inicial pode ser feita no nível 

organizacional em que os pacotes foram preparados, fornecendo um subsídio para 

que seja feita uma priorização única num nível superior a ser determinado. O nível 

organizacional em que serão feitas as priorizações finais para decisão dependerá do 

número de pacotes envolvidos e o respectivo tempo para ser feita a avaliação.

maneiras de se desempenhar a mesma função e identificar diferentes níveis de 

esforço para o desempenho da função.

a) Identificação dos pacotes de decisão. Cada pacote de decisão detalha 

uma função, atividade ou operação de modo completo, possibilitando a avaliação e 

comparação com outras atividades. Pyrr (1981:6) identifica os 

componentes de um pacote de decisão como sendo:



• priorizações podem ser revistas a qualquer momento.
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Pode-se concluir, que durante o processo orçamentário deve-se tomar 

certas precauções, tais como procurar não simular novos resultados simplesmente a 

partir da mera extrapolação dos números do último orçamento. Para tanto é 

importante não apenas o envolvimento da alta administração mas a efetiva 

participação de todos os níveis organizacionais. Várias abordagens alternativas, 

como o orçamento base zero, surgiram numa tentativa de se aperfeiçoar o processo.

Acreditamos que o grande benefício apresentado pela metodologia do 

orçamento base zero foi o de servir de instrumento de identificação e avaliação de 

atividades e dos problemas a elas relacionados, para que se pudesse tomar decisões 

de alocação eficiente de recursos.

Acreditamos que a metodologia do orçamento base zero apresenta 

características que o tomam um instrumento útil num ambiente dinâmico, porque:

• novos pacotes podem ser acrescentados a qualquer momento e colocados 

em sua devida posição de prioridade; e

• novos pacotes de decisão podem ser modificados ou eliminados sem 

prejudicar outros pacotes ou priorizações;

• os pacotes de decisão podem ser modificados ou eliminados sem 

prejudicar outros pacotes ou priorizações;



3.3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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Entretanto, acreditamos que a interligação entre estratégia e orçamento ainda 

aparece como um tópico que merece maiores estudos.

Para Maciel (1974:15), a teoria geral dos sistemas "é uma ciência 

mui ti disciplinar que tem por objeto o estudo da relação dos sistemas 

elementos, das combinações daqueles e destes, respectivamente em super e 

subsistemas, bem como de seus modos de ação (ou comportamento)".

Oliveira (1992:23), apresenta uma definição segundo a qual "sistema é 

um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam 

um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função". Dentro 

dessa conceituação, os sistemas apresentam alguns componentes:

Segundo Bio (1985:18), pode-se entender um sistema como sendo "um 

conjunto de elementos interdependentes, ou um todo organizado, ou partes que 

interagem formando um todo unitário e complexo".

Para Motta (1986:84), sistema é um "conjunto de elementos 

organicamente relacionados numa determinada configuração, de modo que o todo se 

revela como maior do que a soma das partes", sendo que a interação entre as partes é 

fundamental para que o sistema cumpra seus objetivos.



Os componentes de um sistema podem ser visualizados na figura 8:
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• os controles e avaliações do sistema, que verificam até que ponto as 

saídas estão coerentes com os objetivos estabelecidos; e

• as saídas do sistema, que correspondem aos resultados do processo de 

transformação;

• o processo de transformação do sistema, ou seja, a função que possibilita 

a transformação de um insumo em um produto, serviço ou resultado;

• as entradas do sistema, que caracterizam as forças que fornecem o 

material, a energia e a informação para a operação ou processo;

• os objetivos, que representam a razão de ser do sistema e que se referem 

tanto aos objetivos dos usuários do sistema, quanto aos do próprio 

sistema;

• a retroalimentação, que é a reintrodução de uma saída sob a forma de 

informação, onde as informações realimentadas são resultado das 

divergências verificadas entre as respostas de um sistema e os parâmetros 

previ amente estabelecidos.



OBJETIVOS

SAÍDASENTRADAS

RETROALIMENTAÇÃO

Segundo Davis (1985:272-294), os sistemas podem ser:

• determinísticos ou probabilísticos. O sistema determinístico funciona de

maneira previsível, onde a interação entre as partes é conhecida com

sistema probabilístico é descritivo termos deJá ocerteza. em

comportamento provável, tendo um certo nível de erro previsto;

• fechados ou abertos. O sistema fechado é aquele que não troca material,

informação ou energia com seu ambiente, enquanto que o sistema aberto

é aquele que troca material, informação ou energia com seu ambiente,

inclusive de forma aleatória ou não prevista; e
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Segundo Porter e Millar (1985:149-160), a informação tem revolucionado 

a administração das organizações de tal forma que o fato de se investir em 

tecnologia para obter informação tem sido visto como uma necessidade para se 

conseguir vantagens competitivas. Desse modo, a importância da tecnologia da 

informação é tão grande que pode inclusive mudar a estrutura da indústria dentro da

Ambiente de um sistema é definido por Oliveira (1992:25), como sendo 

"o conjunto de elementos que não pertencem ao sistema, mas qualquer alteração no 

sistema pode mudar ou alterar os seus elementos e qualquer alteração nos seus 

elementos pode mudar ou alterar o sistema".

Para se conceituar informação é fundamental que se compreenda o 

conceito de "dado", que segundo Oliveira (1992:34) "é qualquer elemento 

identificado em sua forma bruta que por si só não conduz a uma compreensão de 

determinado fato ou situação". Para o autor (1992:34) a informação "é o dado 

trabalhado que permite ao executivo tomar decisões". O valor de uma informação 

pode ser correlacionado com o efeito que ela tem sobre a tomada de decisão, ou seja, 

a informação terá valor, se sua aplicação resultar numa melhor decisão. Desse modo, 

a informação habilita a organização a alcançar seus objetivos pelo uso eficiente dos 

recursos disponíveis, tais como pessoas, materiais e equipamentos.

• sistemas homem-máquina, descritos como sistemas de informação, onde 

ambos executam atividades no cumprimento de um objetivo: tomar uma 

decisão. Os elementos do sistema máquina são relativamente fechados, 

enquanto que os elementos humanos são um sistema aberto e 

probabilístico.
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qual a organização compete, criando vantagem competitiva, 

possibilita novas maneiras de superar concorrentes.

na medida em que

Segundo Gil (1978:14), o sistema de informações gerenciais é "um 

conjunto de recursos humanos e materiais dentro de uma organização, o qual é 

responsável pela coleta e pelo processamento de dados para produzir informações 

que sejam úteis a todos os níveis de gerência, no planejamento e controle das 

atividades da organização." Toma-se necessária uma definição da palavra 

"gerencial". Para Oliveira (1992:37), "gerencial é o processo administrativo 

(planejamento, organização, direção e controle) voltado para resultados". Para o 

mesmo autor (1992:39) "sistema de informações gerenciais é o processo de 

transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da 

organização, bem como proporcionam a sustentação administrativa para otimizar os 

resultados esperados". Desse modo, o sistema de informações gerenciais aborda 

apenas uma parte das informações globais da organização.

Para Bio (1985:25), sistema de informação "é um subsistema do "sistema 

empresa" e, dentro da mesma linha de raciocínio, pode-se concluir que seja 

composto de um conjunto de subsistemas de informação, por definição 

interdependentes". Desse modo, os subsistemas de custos, orçamentos e 

contabilidade são considerados como componentes do sistema de informações da 

organização. Além disso, esses subsistemas podem ter um grau maior de subdivisão, 

onde cada subsistema desdobra-se em outros subsistemas. O sistema de informação 

deve prover informações suficientes e precisas, na frequência necessária, auxiliando 

no processo administrativo com informações para planejamento e controle com a 

ajuda do processamento eletrónico, que agiliza o processo.
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Oliveira (1986:129), destaca a importância do sistema de informações 

gerenciais para a operacionalização do planejamento estratégico, afirmando que " o 

administrador deve estar ciente que para alcançar os objetivos e desafios, bem como 

melhor operacionalizar as estratégias, a organização precisa ter um adequado e 

racional sistema de informações gerenciais." Essa colocação é necessária para 

mostrar a importância dos sistemas de informação na medida em que seu produto é 

base para a tomada das mais importantes decisões na organização.

se consegue

> com os clientes. Para isso são necessárias

Com o aumento da complexidade interna à organização e do ambiente em 

que ela atua, toma-se cada vez mais importante a existência de sistemas de 

informação eficientes e eficazes, capazes de produzir informações relevantes. Dentro 

desse contexto de complexidade crescente, quando se entende a organização como 

um sistema aberto, a mudança passa a ser vista como uma necessidade de 

sobrevivência, na medida em que as ameaças externas precisam ser superadas, ao 

mesmo tempo em que oportunidades estratégicas devem ser aproveitadas. Sendo 

assim, toma-se cada vez mais importante a existência de sistemas de informação que 

possibilitem um adequado fluxo de informações em tempo real, facilitando a tomada 

de decisão. Nesse sentido, Johnson (1992:10) afirma que "hoje a verdadeira função 

das informações gerenciais deve ser ajudar as organizações a se tomarem sensíveis, 

através da construção de relacionamentos com clientes satisfeitos, e flexíveis, 

através da redução das variações, dos atrasos e dos excessos nos processos". Para o 

autor (1992:65), os dois grandes imperativos da competitividade global são a 

sensibilidade e a flexibilidade. A sensibilidade segundo Johnson (1992:73) é a 

rapidez de resposta, o que se consegue através do desenvolvimento de 

relacionamentos a longo prazo 

informações sobre o que o cliente quer, o que pode ser obtido através da observação 

e da conversa com os clientes. Johnson (1992:190) entende que para se chegar à



processos.
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3.4 - GESTÃO POR ATIVIDADES E SUA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO 

ORÇAMENTÁRIO

flexibilidade é preciso pensar no trabalho em termos de séries de processos 

focalizados no cliente e concentrar-se em reduzir continuamente as durações dos

A transformação no ambiente competitivo pode ser entendida como sendo 

o resultado de um processo tecnológico e científico sem precedentes e ligado à

Dada a importância dos processos e das atividades como meios pelos 

quais se agrega valor aos clientes é importante dispor de sistemas de informação que 

possibilitem uma gestão adequada de processos e atividades. Sendo assim, toma-se 

importante dispor de informações sobre recursos alocados para cada atividade e 

também do modo como essas atividades estão contribuindo para maximizar 

oportunidades e satisfação de clientes. Do mesmo modo é importante que se tenha 

conhecimento dos recursos alocados para cada cliente, dado que pode haver uma 

diversidade no consumo de recursos entre clientes que compram os mesmos 

produtos. Desse modo, pode-se maximizar o retomo do investimento por cliente. 

Informações sobre atividades podem facilitar a interligação entre o processo 

orçamentário e a administração estratégica, na medida em que facilitem as 

interligações entre o processo orçamentário e cada componente da administração 

estratégica, o que será examinado no capítulo 4.
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Ao invés de implementar medidas que melhorem o resultado de curto 

prazo, o ideal é entender e atacar os problemas fundamentais ao mesmo tempo em 

que sejam eliminados os custos não produtivos da estrutura. Para tanto é necessário 

que a organização melhore continuamente sua maneira de gerenciar processos. 

Nakagawa (1994:44) define processo de negócio como sendo "uma cadeia de 

atividades relacionadas entre si, interdependentes e ligadas pelos produtos que elas 

intercambiam". Para Ching (1995:33) processo de negócio é " um conjunto de 

atividades estruturadas e inter-relacionadas que produzem um resultado de valor 

para o cliente". Dada a grande importância dos processos e das atividades como 

meios pelos quais se agrega valor ao cliente é importante dispor de mecanismos que 

assegurem uma adequada gestão de processos e atividades.

A gestão por atividades atua no sentido de criar uma noção de orientação 

para processos, para a análise e reformulação das atividades que criam valor para o 

cliente. Quando se observa o negócio sob o enfoque do processo dentro de um 

contexto de gestão por atividades, desconsidera-se a hierarquia por função e a

emergência de uma competição global. Somando-se a isso as demandas crescentes 

dos clientes, tomou-se indispensável para as organizações, simultâneamente, 

abaixarem seus custos, melhorar a qualidade e aumentar sua eficiência produtiva. 

Entretanto, como observa Brimsom (1994:3), "geralmente as organizações não 

fazem mudanças fundamentais até que a competição, pressões económicas e um 

orçamento desbalanceado forcem a mudança. As medidas mais comuns quando a 

situação de uma organização se agrava são: cancelamento de contratações, 

congelamento de salários e viagens não essenciais, downsizing. Tais medidas 

melhoram o fluxo de caixa a curto prazo, porém no longo prazo o desempenho da 

organização fica prejudicado".



como
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Johnson (1992:132) identifica duas principais origens da corrente prática 

de gerência de custos baseada em atividades: "a mais antiga começou na General 

Eletric no início dos anos 60, como resultado de esforços de elementos de finanças e 

contabilidade para desenvolver melhores informações para o gerenciamento de 

custos indiretos. A General Eletric de trinta anos atrás foi provavelmente o primeiro 

lugar no qual se usou o termo "atividade" para descrever e analisar trabalho que 

causa custos. A outra origem da atual gerência de custos baseada em atividades ... 

desenvolveu-se no início dos anos 80, independente da análise de custo de atividades

A gestão por atividades tem sua origem na gerência de custos por 

atividades. Para Ching (1995:57), "enquanto o gerenciamento de custos por 

atividades é o processo técnico ou a mecânica para levantamento das atividades, 

rastreamento dos custos para atividades e condução dessas atividades para produtos 

e clientes, a gestão por atividades é um processo que utiliza as informações geradas 

pelo custeio por atividades para gerenciar uma organização ou negócio".

divisão do trabalho em tarefas dentro das organizações. Dentre os benefícios de uma 

gestão por processos temos o fato de que o processo clarifica a cadeia de atividades, 

tomando claro como se agrega valor na organização. Como ilustra Johnson 

(1992:152) "a competitividade na economia global exige realmente que as 

organizações focalizem as mudanças nos processos". O estudo das atividades atua 

no sentido de facilitar uma gestão por processos na medida em que identifica as 

atividades dentro dos processos, tomando-as visíveis, através do mapa de atividades, 

que consiste na dissecação do processo em todas as atividades que o compõem. 

Além disso, ao classificar-se as atividades em agregadoras e não agregadoras de 

valor é possível melhorar as conexões nas ligações entre processos e entre funções.
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da GE e resultou dos esforços de muitas organizações para melhorar a quantidade 

das informações contábeis sobre o custo dos produtos".

De acordo com Brimson (1994:297), "a gestão por atividades é uma 

técnica que potencializa todos os funcionários no sentido de serem responsáveis pelo 

gerenciamento de seu trabalho". Dentro do conceito de potencialização do 

funcionário, o ocupante de determinado cargo tem poderes para tomar decisões 

importantes, mobilizar recursos e atuar na resolução de problemas. Desse modo os 

funcionários podem ser potencializados para melhorar continuamente a maneira 

como trabalham, redirecionando recursos para as atividades mais importantes. Como

reduzir os

Para Ching (1995:39) "o ponto inicial para gerenciar atividades é 

entender os recursos, o equilíbrio entre o fornecimento de recursos à disposição da 

organização e a demanda desses mesmos recursos exigidos pelas atividades". Para 

isso, parte-se de um questionamento sobre quais recursos estão sendo consumidos 

num determinado processo. A seguir, lista-se as principais atividades que ocorrem 

nesse processo. Finalmente, procura-se definir quais são os fatores que geram a 

demanda dessas atividades. Observa-se portanto que existe uma relação de causa 

(fator gerador) / efeito (atividade) / custo (recurso). Num último nível temos as 

influências. Neste nível verifica-se o grau de influência que se exerce sobre os 

fatores que geram custos no sentido de reduzi-los ou eliminá-los. O conceito da 

gestão por atividades é que ao invés de se fazer cortes nos recursos de forma 

indiscriminada, deve-se procurar influenciar os fatores geradores de custos, 

procurando-se eliminar ou reduzir os fatores geradores negativos. Como 

consequência, as atividades que dão origem a esses fatores deixarão de existir e 

portanto os recursos consumidos anteriormente por essas atividades não serão mais 

necessários. Obtém-se desse modo um corte de custos racional e eficaz.
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Neste ponto é importante adotar-se algumas definições apresentadas por 

Brimson (1994:62) para a gestão por atividades:

Acreditamos que, a metodologia apresentada no item 3.2 denominada 

orçamento base zero, foi o primeiro passo em direção a uma abordagem 

orçamentária por atividades, na medida em que procurava identificar e avaliar as 

atividades e os problemas a elas relacionados, levando a uma alocação eficiente de 

recursos. Do mesmo modo, um processo orçamentário que incorpore elementos de 

uma gestão por atividades permitirá identificar não apenas os recursos alocados para 

cada atividade, mas também como estas atividades poderão estar contribuindo para a 

maximização de resultados sobre produtos e clientes. Se considerarmos que as 

atividades são o que as organizações fazem, então para realizar mudanças deve-se 

mudar o que as pessoas fazem. Essas mudanças devem portanto ocorrer nas 

atividades.

veremos esse será um ponto importante de interligação entre o processo 

orçamentário e a administração estratégica. Dentre os benefícios de uma gestão por 

atividades temos: melhoria contínua de processos, eliminação de atividades de 

desperdício, classificação adequada de processos, sincronização de atividades, 

controle de processos ao invés de resultados. Na verdade, observa-se que pequenas 

melhorias no desempenho de atividades podem fazer grande diferença.

• atividade pode ser definida como a combinação de pessoas, custos de 

tecnologia, fornecedores, custos de ocupação, que produz um 

determinado serviço. A atividade descreve o que uma organização faz, o 

modo como o tempo é gasto e os produtos do processo;



• identifica atividades desperdiçadoras e fatores que conduzem custo; e

• melhora a qualidade das decisões sobre fazer/comprar.
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Através da análise das atividades de uma organização pode-se estabelecer 

uma base clara e concisa para a descrição dos processos de negócios, fornecendo um

A principal função de uma atividade é converter recursos em produtos. 

Segundo Brimson (1994:16), a gestão baseada em atividades apresenta as seguintes 

qualidades:

• estabelece custos mais realistas e objetivos de desempenho derivados do 

planejamento estratégico;

• operação é a menor unidade de trabalho usada para planejar e controlar. 

Exemplo: imprimir um relatório. Na verdade a atividade é representada 

por um conjunto de tarefas e operações.

• tarefa é o modo como a atividade é feita, sendo uma combinação de 

elementos de trabalho que fazem uma atividade. As tarefas nos dizem 

como uma atividade é realizada; e

• função é uma agregação de atividades que estão relacionadas com um 

propósito comum . São exemplos de funções: engenharia, compras, 

finanças. Nota-se que a abrangência das atividades relacionadas com a 

função é mais ampla do que a unidade da organização que tem 

responsabilidade direta por aquela função;
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A análise das atividades leva ao orçamento por atividades, o qual 

determina os recursos necessários para sustentar um dado nível de serviço, indicando 

como processos podem ser melhorados pela eliminação de atividades redundantes e 

que desperdiçam recursos. Este enfoque parte da premissa de que, para entender 

como os recursos estão sendo utilizados é necessário compreender como as 

atividades são realizadas. Num processo orçamentário por atividades, busca-se um 

melhor gerenciamento de atividades, não de recursos e custos. Deve-se focar nos 

fatores geradores de custos e procurar tomar-se atitudes no sentido de se reduzir ou 

eliminar os fatores geradores, para que se elimine atividades que não agregam valor, 

desnecessárias, duplicadas, ou que exigem retrabalho. A análise de atividades 

separando-se as que agregam valor e as que não agregam valor permite concentrar 

esforços e atenção nas atividades que não agregam valor, procurando-se eliminá-las 

ou minimizá-las, melhorando a eficácia da organização. Posteriomente pode-se 

atacar as atividades que agregam valor, melhorando-se a eficiência da organização. 

A nosso ver, uma das grandes vantagens de um processo orçamentário por atividades 

é que ele não focaliza sua atenção nos custos incorridos em cada departamento, mas 

nas decisões ocorridas em outros departamentos que causam tais custos. Isto ocorre 

porque a análise por atividades rompe a barreira funcional ao analisar processos, 

tendo como foco a análise dos fatores geradores de custo.

conhecimento sobre como uma organização funciona. A gestão baseada em 

atividades sustenta a excelência ao fornecer um sistema gerencial que leva as 

pessoas a entenderem seu trabalho e como ele contribui para o alcance dos objetivos 

estratégicos.



A análise das atividades consiste no levantamento de todas as atividades
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Ching (1995:77) apresenta o conceito de análise de valor das atividades 

que consiste em, com base nas atividades levantadas, identificar os fatores geradores 

de custo e o grau de influência que se exerce sobre esse fatores no sentido de reduzi- 

los ou eliminá-los. Assim, um grau de influência alto pode significar que consegue- 

se eliminar os fatores geradores de custo no período de até um ano. Um grau de 

influência médio, pode significar que consegue-se eliminar os fatores geradores de 

custo no período entre um e dois anos. Um grau de influência baixo pode significar 

que consegue-se eliminar os fatores geradores de custo num período acima de dois 

anos. No processo orçamentário pode ser criada uma lista de fatores geradores de 

custo, que uma vez combinada com o grau de influência dos custos, fornecerá uma 

ordem de prioridade para que se atue sobre as atividades da seguinte forma:

O processo orçamentário por atividades pode englobar uma análise das 

atividades, uma análise de valor das atividades e uma análise dos processos de 

negócios. A seguir, apresentamos uma breve descrição de cada um desses conceitos.

• atividades que não agregam valor e que sejam de alta influência, no 

sentido de eliminá-las e assim melhorar a eficácia;

por meio de entrevistas com o pessoal operacional, ou através de questionários que 

lhes são entregues. Este levantamento permite identificar o que não está sendo 

realizado corretamente, suas causas, os fatores que dão origem às atividades, a 

frequência destes fatores e as medidas de cada atividade. Dentro desse processo, 

deve-se procurar saber se há necessidade de cada atividade e se essa atividade 

agrega ou não valor para o cliente e/ou para a organização.



• atividades que não agregam valor e que sejam de média influência;

• atividades que agregam valor e que sejam de média influência; e

• atividades que não agregam valor e que sejam de baixa influência.
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a) Análise das atividades. Procura-se entender o trabalho que é feito 

através de uma análise do produto de um determinado departamento e identificando 

o processo que gera esse produto. Isso permite que se entenda como o departamento 

emprega seu tempo e recursos. O próximo passo é determinar quão eficaz é o 

processo que gera o produto. Para isso é importante determinar se o trabalho é 

consequência de uma necessidade do consumidor, se o trabalho agrega valor, se são

Brimson (1994:297) fornece uma sequência de etapas necessárias para a 

implementação de uma gestão por atividades:

A análise de processo de negócio permite o redesenho do processo. É no 

nível do processo, ou seja, entre as atividades que deve ocorrer uma análise crítica 

de todas as atividades que compõem o processo de negócio, visando simplificá-lo 

em termos de burocracia, flexibilidade e redução de custo. Uma vez entendidas 

quais são as atividades e fazendo-se as perguntas corretas, consegue-se visualizar as 

ligações entre atividades e assim realizar o redesenho do processo.

• atividades que agregam valor e que sejam de alta influência, no sentido 

de aprimorá-las e assim melhorar a eficiência;



consequentemente desperdícios.
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b) Metas de mercado. É necessário que se procure sempre entender quais 

as necessidades do cliente e estabelecer metas operacionais e de custo para se 

atender a essas necessidades. Isso é feito através de um planejamento dos recursos 

necessários para se fazer o trabalho, bem como pelo estabelecimento de um controle 

que assegure a consistência do desempenho de produção.

seguidas as melhores práticas para a produção do trabalho, se existe capacidade 

ociosa e quanto tempo é necessário para se completar o trabalho.

e) Controle dos processos. Processos inconsistentes podem até levar a 

produtos aceitáveis, porém a um custo muito alto. Para se evitar isso, é necessário 

que se tenha um controle que assegure um processo uniforme, ou seja, sem 

resultados excessivamente variáveis que levem à produção de defeitos e erros e

c) Melhoria na interação de processos. Os vários processos dentro da 

organização devem ser sincronizados e melhorados. Muitas vezes ocorrem 

desperdícios no trabalho que começa num departamento e termina em outro, porque 

a especialização enfatiza cada unidade organizacional como se ela fosse 

independente. Assim, o que é bom para cada departamento isoladamente pode não 

ser o ideal para a organização como um todo.

d) Melhoria contínua das atividades e processos. O compromisso com a 

melhoria contínua das atividades e processos deve ser de todos os funcionários, que 

deverão continuamente procurar eliminar atividades que geram desperdício, 

eliminar a raiz dos problemas, melhorar métodos de trabalho e minimizar a 

capacidade ociosa.



Ching (1995:85) apresenta um modelo de gestão baseada em atividades

dividido em quatro blocos e sete passos, como ilustra a figura 9.

resultados esperados

(passo 5)

Secundário 

(passo 1-4) (passo 6}

processos

>

(passo 7)

O primeiro bloco, que consiste de quatro passos, trata do levantamento e

da definição das atividades, cálculo do custo de cada atividade e determina a medida

de saída da atividade, conforme demonstrado a seguir:
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Figcra 9t modelo de gestão por atividades
Forte: Qing (199586)
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Passo 3 - Cálculo do custo da atividade. Com base na lista de atividades e
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Passo 4 - Definição da medida de saída da atividade. A medida de saída é 

o parâmetro através do qual são identificados e medidos os recursos gastos na 

realização de uma atividade.

O segundo bloco, que consiste no passo 5, procura rastrear e determinar o 

consumidor de custo, ou seja, quem solicita a atividade para que ela aconteça.

Passo 1 - Definição do escopo de análise. A definição do escopo de 

análise é importante porque permite a focalização dos recursos escassos nas áreas 

mais importantes. Além disso, a menos que o escopo seja claramente definido e 

delimitado, a análise pode continuar indefinidamente. Para a definição do escopo de 

análise é importante que haja um treinamento geral e uma conscientização sobre o 

assunto. As pessoas-alvo nesta fase são aquelas de nível gerencial e diretivo da 

organização. Além disso é importante que a escolha do escopo esteja de acordo com 

os objetivos estratégicos da organização. Finalmente, deve ocorrer o treinamento 

técnico a respeito da metodologia da gestão por atividades.

Passo 2 - Levantamento das atividades e criação do mapa de atividades. 

O levantamento das atividades é feito através de entrevistas com gerentes e suas 

equipes, procurando concentrar-se no que as pessoas fazem efetivamente. As 

atividades são sumarizadas e listadas em forma de relatório para que haja uma 

definição comum para toda a organização. Finalmente é criado o mapa de atividades, 

que é uma lista das atividades de cada área funcional da organização.

nas despesas da área por item de despesa, este passo explica como rastrear as 

despesas para as atividades para se chegar por fim ao custo de cada atividade.



• existe tecnologia para eliminar esta atividade?
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O terceiro bloco, que consiste no passo 6, discute como classificar as 

atividades em valor não agregado, valor agregado e secundárias.

• esta atividade pode ser eliminada se alguma atividade anterior fosse feita 

de forma diferente ?

Passo 5 - Rastreamento do custo da atividade e determinação do 

consumidor de custo. O rastreamento de custos permite o entendimento da estrutura 

de custos, ao mesmo tempo em que permite a visualização de alternativas para a 

realização das atividades. Para Ching (1995:98) "segundo o enfoque tradicional, 

todas as despesas da organização são obrigatoriamente alocadas para os produtos 

mediante critérios erróneos e subjetivos. Em um enfoque de gestão voltada para 

atividades, as despesas são rastreadas para as atividades para se chegar ao custo de 

cada atividade. O custo unitário por medida de saída é calculado e usado para 

direcionar as atividades para diversas finalidades, que não somente produtos".

Passo 6 - Classificação das atividades. As atividades de valor não 

agregado são aquelas que podem ser eliminadas ou minimizadas sem consequências 

para o produto ou serviço final. As atividades de valor agregado são aquelas 

essenciais ao produto ou serviço final. As atividades secundárias são aquelas que 

servem de suporte para as outras atividades, sendo que o objetivo será o de reduzir 

esse tipo de atividade. Para a classificação das atividades é necessário que as pessoas 

classifiquem as atividades que realizam. Algumas perguntas podem facilitar o 

processo, tais como:



• esta atividade é requerida por um cliente externo e ele pagaria por ela?

em
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O quarto bloco, que consiste no passo 7, determina o fator gerador de 

custo, isto é, a causa raiz da origem de cada atividade.

• pode-se eliminar esta atividade sem afetar o produto ou serviço para o 

cliente?

Passo 7 - Determinação do fator gerador de custo. Essa análise 

possibilitará uma melhor visualização da relação causa-efeito-custo. E através deste 

passo que as atividades que não agregam valor serão eliminadas ou reduzidas e as 

atividades que agregam valor serão melhoradas. Para a identificação dos fatores 

geradores de custo, deve-se questionar os motivos que levam à realização de 

determinada atividade. Deste modo, teremos vários níveis de causas de custo. A 

seguir são feitas duas tabelas: uma identificando os geradores-chave de custo 

termos de ocorrência para um mesmo gerador de custo; outra identificando os 

geradores em termos de custo. Finalmente, deve-se discutir e avaliar o nível de 

influência de cada fator gerador de custo e a possibilidade de eliminá-los ou reduzi- 

los, focalizando-se a atenção nos fatores geradores de mais alto impacto (seja em 

termos de ocorrência ou de custo) e o mais alto grau de influência, conforme 

ilustrado na figura 10.



Irrpacto

Alto

Baixo

Influência
AltoBaixo

97

I

I
i 
í

Desse modo, pode-se dizer que a gestão baseada em atividades é uma 

abordagem baseada no processo, que permite o planejamento das atividades 

correntes de modo a se garantir que os objetivos estratégicos sejam atendidos.

Figura 1O: foco da atenção nos fatores geradores de custo como mais alto 
irrpacto e mais alto grau de influência
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4 - INTERAÇÕES ENTRE O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO 
E UMA ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

• a integração entre a organização e seu ambiente visando à melhor 

adequação possível, estando inserido neste aspecto a amplitude de visão 

dos administradores da organização.

• a organização, com seus recursos, seus pontos fortes, fracos ou neutros, 

bem como a sua missão, propósitos, objetivos, desafios e políticas;

• o ambiente, em sua constante mutação, com suas oportunidades e

POSICIONAMENTO DA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Para Oliveira (1992:164) "a finalidade das estratégias é estabelecer quais 

serão os caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para 

serem alcançados os objetivos e desafios estabelecidos". A formulação da estratégia 

é um passo extremamente importante dentro do processo de elaboração do 

planejamento estratégico. Segundo o autor (1992:183) para a formulação da 

estratégia devem-se considerar inicialmente três aspectos:



as
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b) estabelecimento de estratégias e políticas funcionais. Como enfatiza Oliveira 

(1993:51) muitas vezes as estratégias são definidas por área funcional da 

organização.

Dentro da metodologia de planejamento estratégico adotada neste 

projetos representam a maneira de interligar

prescritivos, através das estratégias, com os instrumentos quantitativos representados 

pelo orçamento. Segundo Oliveira (1985:221) "como as estratégias representam as 

ações a serem desenvolvidas pela organização para alcançar os resultados esperados

vezes as

os instrumentostrabalho, os

a) estabelecimento de objetivos e metas da organização, através de uma 

confrontação de fatores externos, internos e interação de cenários.

c) estabelecimento dos projetos e planos de ação. Os planos de ação são 

desenvolvidos a partir das estratégias, sendo posteriormente consolidados num 

conjunto de projetos.

Conforme a metodologia de planejamento estratégico apresentada no item 

3.1.1 deste trabalho, observa-se que a estratégia situa-se na fase IH do planejamento 

estratégico: instrumentos prescritivos e quantitativos. Nesta fase procura-se 

determinar "como a organização pode chegar na situação que se deseja". Os 

instrumentos prescritivos fomecem, segundo Oliveira (1993:50), "a explicitação do 

que deve ser feito pela organização para que se direcione ao alcance dos propósitos 

estabelecidos dentro de sua missão, de acordo com sua postura estratégica, 

respeitando as macropolíticas, bem como as ações estabelecidas pelas 

macroestratégias". Como apresentado no item 3.1.1, isso é realizado em três etapas:
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Para a interligação entre as estratégias e os projetos no processo de 

planejamento estratégico deve-se considerar que, segundo Oliveira (1992:199) "a 

estratégia vai estabelecer "o que" vai ser feito para se chegar à situação desejada 

(objetivos e desafios); o projeto vai explicitar "o como" atuar e operacionalizar as 

ações para realizar a decisão estratégica". Propomos que sejam alocados nos projetos 

os recursos necessários à execução da estratégia, com base em atividades.

Conforme apresentado no item 1.1, existe uma dificuldade conceituai de 

interligação entre os objetivos gerais do orçamento tais como lucratividade e nível de 

vendas e a estratégia das oranizações. Para que esta interligação possa ser feita de 

maneira efetiva, propomos que os projetos e planos de ação, estabelecidos a partir 

das estratégias, sejam traduzidos para o nível de atividades. Ao mesmo tempo, o 

processo orçamentário também pode ser codificado em termos de atividades. Desse 

modo, a gestão por atividades pode ser utilizada para interligar a estratégia ao 

orçamento, na medida em que ambos estejam codificados em termos de atividades.

4.1.1 - INTERLIGAÇÃO ENTRE PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E 

ESTRATÉGIA

(objetivos e desafios), o executivo tem condições de "alocar" projetos nas ações 

correspondentes às estratégias estabelecidas. Posteriormente, os projetos devem ser 

distribuídos ao longo do tempo, tendo em vista as prioridades dos resultados 

esperados e os níveis de recursos alocados para o seu desenvolvimento".
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Para Nakagawa (1994:44), dentro do conceito de gestão por atividades, 

deve haver uma definição das atividades "em termos de elementos informativos 

necessários que esclareçam sua missão e seus produtos. Exemplos: engenharia de 

produtos, suprimentos, planejamento e controle da produção". Segundo Brimson

As atividades representam o que a organização faz, enquanto que os 

objetivos estratégicos, expressos através de projetos e planos de ação representam o 

que a organização deseja alcançar. Conhecidos os objetivos é possível se determinar 

até que ponto as atividades planejadas pela organização estarão levando a uma 

efetiva realização dos objetivos estratégicos. A finalidade aqui é planejar o que a 

organização deverá fazer em termos de atividades a serem executadas, para alcançar 

seus objetivos estratégicos, expressos em termos de atividades nos planos de ação. 

Posteriormente poderão ser instituídos processos de controle por atividades para se 

verificar se as mesmas estão sendo executadas adequadamente.

Para Brimson (1994:267) "o orçamento por atividades deve ser um 

processo de planejamento e controle das atividades previstas pela organização e que 

levem ao atingimento dos objetivos estratégicos". A expressão quantitativa das 

atividades esperadas deve incluir três elementos-chave: o tipo de trabalho a ser feito, 

a quantidade de trabalho a ser feito e o custo desse trabalho. Os recursos requeridos 

devem ser resultado das atividades esperadas e da carga de trabalho. O autor 

(1994:268) apresenta o conceito de carga de trabalho, que pode ser entendida como 

"o número de unidades de uma atividade que é requerido". Sendo assim, os 

orçamentos devem ser elaborados com base na carga de trabalho esperada afim de 

atender aos objetivos e estratégias da organização, também expressos em termos de 

atividades nos projetos e programas de ação.
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Pode-se dizer que o processo do orçamento por atividades começa pela 

definição da estratégia da organização. Linhas gerais podem então ser estabelecidas 

para que se atinja um nível adequado de atividades, dentro de uma abordagem de 

processo. Assim, os projetos e planos de ação resultantes do processo estratégico 

podem ser traduzidos ao nível de metas por atividades dentro de uma abordagem de

É importante observar que segundo Mintzberg (1994:80) os planos de 

ação, entendidos também como projetos resultantes do processo estratégico, são 

normalmente qualitativos. Por outro lado, os controles de desempenho (ou 

orçamentos) são eminentemente quantitativos. A gestão por atividades, permite que 

projetos e planos de ação sejam traduzidos em termos de atividades. Do mesmo

(1994:269), no processo orçamentário por atividades "cada atividade deve ser vista 

como parte de um processo de negócio repetitivo que pode ser continuamente 

melhorado". No contexto de uma abordagem por processos, as diversas atividades 

estão relacionadas entre si, porque um evento específico provoca o início de uma 

atividade no processo, e esta, por sua vez, dará início às atividades subsequentes. 

Desse modo, pode-se dizer que altos níveis de desempenho apenas são alcançados 

quando as atividades forem executadas utilizando-se as melhores práticas, visando a 

flexibilidade dos processos. Portanto, deve haver um comprometimento com a 

excelência no orçamento por atividades. Caso contrário, os recursos gastos na 

análise das atividades serão transformados em estudos não implementados. Nesse 

sentido, segundo Brimson (1994:268), "como parte do processo do orçamento por 

atividades é importante a visualização da melhoria contínua. Cada departamento 

deve identificar as atividades ou processos a serem melhorados, o quanto podem ser 

melhorados e como isso será alcançado".



modo, orçamentos também podem ser elaborados em termos de atividades, tomando

processo orçamentário mais clara, como ilustra a

figura 11.
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i
AÇÕES

Figura 11: interligação entre estratégia e processo orçamentário
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O controle estratégico é o mecanismo pelo qual a organização é capaz de 

monitorar se o negócio está caminhando de acordo com a estratégia. Como afirmam 

Roush e Bali (1980:6), "uma estratégia que não pode ser avaliada no sentido de estar 

ou não sendo alcançada é uma estratégia não viável e inútil".

Para o estabelecimento de metas por atividades, pode-se utilizar o 

conceito de lista de atividades. Segundo Brimson (1994:210) "uma lista de 

atividades especifica a sequência de atividades e a quantidade de cada atividade 

consumida para o cumprimento da missão da organização, em termos de produtos e 

serviços". A lista de atividades inclui todas as atividades apropriáveis ao custo final 

de um produto ou serviço, tais como atividades de desenvolvimento, atividades 

operacionais e atividades de suporte. O custo total é computado pela multiplicação 

da quantidade de atividade necessária pelo custo unitário da atividade, préviamente 

computado pelo sistema de gestão por atividades. Uma lista de atividades separa a 

quantidade de cada atividade e o custo unitário de cada atividade, especificando a 

sequência e a quantidade das atividades. A lista de atividades também facilita a 

utilização de atividades com diferentes padrões de custo, evitando utilização de 

padrões globais de alocação. Através do uso da lista de atividades, cada atividade 

pode ser considerada levando-se em conta seu padrão de comportamento de custo e 

sua medida específica.

INTERLIGAÇÃO ENTRE PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E 

CONTROLE ESTRATÉGICO



105

Na verdade, segundo os autores (1993:8), poucas empresas especificam 

objetivos estratégicos claros e que propiciem uma efetiva ação executiva. Ao invés 

disso, frequentemente se baseiam exclusivamente em objetivos de resultado 

financeiro como sendo a principal referência para controle. Para os autores (1993:9) 

"um foco exclusivo nos resultados financeiros não encoraja os gerentes a investirem 

e construírem vantagem competitiva de longo prazo”. Isso pode ocorrer porque o 

foco do controle baseado exclusivamente em resultados financeiros pode deixar de 

considerar importantes objetivos não-financeiros tais como o progresso da 

organização em relação a seus competidores. Isso pode levar a uma perda de força 

competitiva no longo prazo. Em sua pesquisa, os autores (1993:19) identificaram 

dois tipos de controle estratégico: formal e informal. O controle estratégico formal 

agrega valor ao forçar a clareza e o realismo do planejamento, ao encorajar altos 

padrões de desempenho, ao proporcionar maior motivação aos gerentes de unidades 

de negócios, ao colaborar para que os objetivos financeiros não superem objetivos

Goold e Quinn (1993), a partir de uma pesquisa com mais de 50 

organizações do Reino Unido, Estados Unidos, Europa e Japão, chegaram à 

conclusão de que para que o planejamento estratégico tenha valor, as organizações 

devem estabelecer alguma forma de controle estratégico. Tal controle, segundo os 

autores deve se concentrar em metas que meçam o progresso estratégico. O processo 

de controle estratégico deve assegurar que haja um claro entendimento dos objetivos 

estratégicos que o negócio persegue, ao mesmo tempo em que seja capaz de 

monitorar progressos no atingimento de tais objetivos. Para os autores, sem um 

processo de controle estratégico, o planejamento estratégico se toma vago sobre suas 

implicações específicas e até mesmo boas estratégias podem ser facilmente 

desviadas de seu curso.
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estratégicos e ao colaborar para que a descentralização funcione melhor pela 

definição mais clara de responsabilidades. O risco de um controle estratégico formal 

é que este se tome um instrumento inflexível, que acrescente burocracia ao processo 

de controle e que possa direcionar a motivação para objetivos errados.

Conforme ilustra Brimson (1994:28), atualmente os executivos recebem 

informações de uma série de sistemas de informação diferentes, sendo que a 

inconsistência entre estes sistemas toma muito complicado o processo de 

planejamento e controle. Desse modo, sem um sistema consistente de planejamento 

e controle operacional, toma-se difícil para os executivos atingirem seus planos.

Para Goold e Quinn (1993:191) "o sucesso do controle estratégico 

depende em boa parte da qualidade da comunicação sobre critérios de bom 

desempenho". Assim, objetivos claros atuam no sentido de reduzir erros de 

entendimento, favorecem a motivação e facilitam a atuação dos dirigentes na 

correção de desvios. A nosso ver, a adoção de um sistema de planejamento e 

controle por atividades fornece uma linguagem comum na qual planejamento e 

controle podem ser traduzidos ao nível de atividades. Entendemos que a dificuldade 

mencionada sobre o controle de importantes objetivos estratégicos se dá, em boa 

parte devido ao fato de que os objetivos estratégicos são normalmente expressos nos 

programas de ação e projetos, que têm uma característica qualitativa, enquanto que 

os controles são expressos de forma quantitativa. Desse modo, a inconsistência de 

linguagens pode dificultar o processo de controle.

Como ilustra a figura 12 pode-se afirmar que a gestão por atividades 

uma estrutura lógica pela qual os sistemas de controle tomam-se 

consistentes com os sistemas de planejamento. As atividades formam o denominador
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Figira 12 interligação erWe processo orçamantário e cortrole estategico

ORÇAMENTÁRIO E4.3 PROCESSO

107

INTERLIGAÇÃO ENTRE 

DIREÇÃO ESTRATÉGICA

Adotamos neste trabalho a definição de Oliveira (1993:118) para a 

direção estratégica, qual seja "a supervisão dos recursos alocados com otimização do

comum através do qual planejamento e controle estarão interligados. Sistemas de 

suporte à decisão e sistemas de custo também podem ser baseados em atividades. O 

planejamento e o controle com base em atividades permite que haja uma 

preocupação com importantes fontes de vantagem competitiva a longo prazo, tais 

como redução do tempo de produção, melhoria da qualidade e flexibilidade. As 

atividades fornecem elementos para a avaliação dessas importantes medidas não- 

financeiras de desempenho.
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Sendo assim, é necessário que se incorpore ao processo orçamentário os 

elementos citados acima, para que haja uma efetiva interligação do orçamento com a 

direção estratégica.

Como vimos, o resultado da motivação é a otimização da produtividade e 

da qualidade em toda a organização. Para Maximiano (1995:38), "a disposição ou 

interesse para executar uma tarefa ... depende de fatores inerentes ao próprio 

trabalho, chamados fatores intrínsecos ou motivacionais". Segundo o autor, alguns 

dos fatores motivacionais são: o desafio oferecido pela tarefa, variedade de tarefas, 

possibilidade de aprendizado e crescimento, exercício de responsabilidade e do 

poder de decisão. Ao contrário, tarefas repetitivas, rotineiras e minimalistas não 

levam a um desempenho produtivo. Maximiano (1995:38) conclui afirmando que 

"as pessoas mais produtivas, ou mais dedicadas ao trabalho, são aquelas que não 

apenas fazem o que gostam de fazer, mas que também tomam conta de si próprias, 

uma vez que entre os fatores motivacionais, o exercício da responsabilidade e do 

poder de decisão são ingredientes importantes". Como ficou demonstrado no item 

3.1.3, os fatores motivacionais diferem dos fatores chamados higiénicos, 

relacionados com as condições de trabalho, tais como: salário, tratamento do chefe, 

benefícios, condições ambientais. Os fatores higiénicos por si só são incapazes de 

motivar as pessoas. Sua ausência ou deficiência pode causar insatisfação mas não 

necessariamente a desmotivação.

processo decisório , de forma interativa com os fatores ambientais e com otimização 

das relações interpessoais". Dentro dessa abordagem salientamos a importância da 

motivação, do comprometimento e da participação no processo de direção 

estratégica.
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Quando se observa o estilo japonês de administração, nota-se que a 

divisão do trabalho nas organizações japonesas inspirou-se nos princípios da 

administração científica, que se baseava na organização racional do trabalho e que 

teve como principais expoentes Taylor e Ford Na verdade, segundo Fleuiy 

(1995:45) "a preocupação com a minuciosa racionalização dos processos de 

produção fez com que o modelo Taylorista/Fordista servisse de base para a 

estruturação dos trabalhos de grupos. Por outro lado, as organizações japonesas 

modificaram a lógica do modelo Taylorista/Fordista à medida que procuram utilizar 

cotidianamente o conhecimento do operário". Observa-se que a orientação japonesa

Adotamos neste tabalho a definição de Oliveira (1993:127) para a 

administração participativa, qual seja "o estilo de administração que consolida a 

democratização de propostas de decisão para os diversos níveis hierárquicos da 

organização, com o consequente comprometimento pelos resultados". Os fatores 

mais importantes que propiciaram o surgimento da administração participativa foram 

o desafio da competitividade e a evolução tecnológica , o que levou entre outras 

coisas a uma simplificação de estruturas. Na verdade, segundo Maximiano (1995:33) 

"observa-se que as idéias da administração participativa datam do início do século, 

sendo que os novos desafios competitivos das décadas de 80 e 90 possibilitaram a 

aplicação dos conceitos desenvolvidos há vários anos".

Para se ingressar na dimensão participativa segundo Maximiano 

(1995:102), é preciso "substituir estilos gerenciais tradicionais - autoritário, 

unpositivo, indiferente, paternalista - por cooperação mútua, liderança, autonomia e 

responsabilidade". Desse modo, a consolidação da administração participativa 

requer mudança de comportamento de chefes e colaboradores, no sentido de tomar 

iniciativa, agir, perguntar, questionar e oferecer sugestões.
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PARTICIPAÇÃO

COWTROMETIMENTO

Figira 13 interligação entre processo orçamentário e direção esfrategica

1 Ver Imai, M. Kaisen. São Paulo: IMAM, 1990.
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Na busca de um maior grau de participação, a gestão por atividades 

permite que o orçamento seja um momento de reflexão para a organização: todas as 

atividades podem ser listadas e descritas, podendo inclusive ser questionadas no 

sentido de sua eficiência e eficácia. Os desperdícios podem ser eliminados através de 

sugestões para uma utilização mais eficiente de recursos. Todo o sistema produtivo 

pode ser tomado mais eficiente na medida em que se reduza ao mínimo os recursos 

utilizados em atividades que não agregem valor ao produto ou serviço. Podem 

também ser analisadas alternativas de cada atividade para se atingir o resultado final 

desejado. A interligação entre o processo orçamentário e a direção estratégica se dá 

através da motivação, da participação e do comprometimento, como ilustrado na 
figura 13.

é para o Kaisen1, ou seja, aprimoramento contínuo envolvendo todos, gerentes e 

operários. Sendo assim, verifica-se que o funcionamento dos sistemas 

administrativos japoneses está fortemente baseado na participação.
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Como vimos, uma das características mais importantes da competição 

global é a necessidade de mudanças. O processo participativo é capaz de promover 

satisfação de necessidades de estima e autonomia, sendo que o efeito da participação 

e especialmente verificado na aceitação de mudanças no trabalho. A adaptação 

rápida e eficaz a mudanças requer aprendizado permanente de todos os membros da 

organização. Aprender significa que cada pessoa, em cada processo, deve ser 

encorajada e precisa ter liberdade para observar e identificar mudanças e dispor de 

poder para recomendar oportunidades de aperfeiçoamento. A liberdade e o poder 

requerem que as pessoas tenham a posse de todas as informações de seus processos. 

Isso tende a levar a uma maior motivação, pois como vimos, fatores como poder de 

decisão, possibilidade de aprendizado e desafio são fatores motivacionais. Com isso, 

os funcionários passam a ser encorajados a tomar decisões no dia-a-dia de suas 

atividades. O resultado poderá ser um maior grau de comprometimento, porque 

pessoas que participam de um time de processo são coletivamente responsáveis 

pelos resultados obtidos com o processo, na medida em que sejam devidamente

Para que essa interligação seja possível, é importante que durante o 

processo de avaliação das atividades existentes descrito acima, todos os funcionários 

passem de controlados a estimulados a uma participação efetiva na discussão e 

questionamento de suas atividades. É importante que as atividades sejam discutidas 

no nível da operação, para que se possa despertar o interesse pela participação das 

pessoas mais familiarizadas com cada atividade de modo que façam suas sugestões 

de alternativas.
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encorajadas a participar efetivamente de cada etapa, fornecendo suas 

melhoria, com base na análise de suas atividades.

A organização estratégica foi definida neste trabalho como a "otimizada 

alocação dos recursos da organização para interagir ativamente com as realidades e 

cenários ambientais". Oliveira (1993:76).

Uma das condições para se ter uma organização estratégica é a existência 
de um sistema de informações adequado à realidade competitiva da economia global. 

Acreditamos que esse sistema de informações poderá conter elementos fornecido 

por uma gestão por atividades, entre os quais algumas importantes medidas não 

financeiras de desempenho.

Champy (1995:14) denomina o período entre 1948 e 1973 de "o período 

das águas calmas". Nesse período, segundo o autor, a cultura da organização 

americana era ditada por dois fatores: a estrutura hierárquica e o mito moderno da

Se isso ocorrer de fato, a interligação entre o processo orçamentário e a 

direção estratégica terá sido alcançada através da motivação, da participação 

comprometimento.

4.4 - INTERLIGAÇÃO ENTRE 

ORGANIZAÇÃO ESTRATÉGICA
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buscar a

Para Hammer (1993:22) "reengenharia é repensar de forma fundamental e reprojetar radicalmente os 
processos de negócios, para conseguir melhorias drásticas a serem medidas por índices críticos e 
contemporâneos de desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento e velocidade". O autor acredita 
que não se deve automatizar as coisas que estão sendo feitas de modo errado, ou de maneira pouco eficaz. A 
ideia é que a tecnologia da informação traz consigo possibilidades imensas para a reinvenção do modo de se 
fazer as coisas.

"máquina" empresarial, onde predominava o gerenciamento baseado no sistema de 

informações contábil por "controle remoto", A cultura ditada por esses fatores era 

baseada na obediência aos imperativos de uma cadeia de comando onde as tarefas 

eram altamente controladas. Entretanto, a partir de 1973, Champy identifica o início 

de um novo período, onde os administradores profissionais começaram a perder o 

controle de suas "máquinas". Isso ocorreu porque a revolução da informação trouxe 

consigo a possibilidade de que o capital e as informações passassem a percorrer o 

mundo com extrema velocidade, levando à economia global.

Nas últimas décadas, houve uma busca frequente pelo desenvolvimento 

organizacional, administrativo, conceituai, na tentativa de se conseguir melhorar a 

maneira de ser e de fazer negócios para que as organizações pudessem enfrentar a

Para sobreviver nesse novo modelo competitivo veio a necessidade de se 

excelência empresarial, o que provocou um esforço das organizações para 

reduzir custos com o objetivo de manter a competitividade. Tomou-se moda cortar 

custos que não agregavam valor à organização, ficando cada vez mais evidente que 

havia uma camada gerencial média que não agregava valor e cuja principal função 

era reunir e transmitir informações dentro de uma burocracia que a tecnologia da 

informação permitiu que fosse eliminada. A partir da necessidade de reinventar 

processos adequados à nova tecnologia da informação surgiu a reengenharia de 

processos2, que passou a questionar a necessidade de muitos dos cargos gerenciais 

dentro das organizações.
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concorrência. Com a globalização dos mercados, as organizações passaram a buscar 

com maior intensidade formas de se adaptarem aos novos desafios e sobreviverem 

dentro do novo modelo competitivo que se impôs. Foram surgindo inúmeras 

tentativas de se melhorar cada vez mais as organizações, os negócios, os processos, 

as pessoas. Dentro desse contexto, as organizações japonesas se desenvolveram 

melhor e mais rapidamente que as organizações ocidentais. Segundo Johnson 

(1992:37) para as organizações americanas do pós-guerra o segredo para os baixos 

custos era o investimento de capital em larga escala, em máquinas especializadas 

que eram mantidas ocupadas resultando em altos volumes de produção por operários 

que executavam tarefas altamente programadas. Para os japoneses o segredo do 

custo baixo estava em conservar recursos através da ligação contínua de processos, 

em identificar e corrigir erros à medida em que ocorressem e em confiar na 

capacidade dos operários para solucionar suas restrições de capital. Assim, segundo 

Johnson (1992:41) até por questões de sobrevivência, a manufatura japonesa 

beneficiou-se mais das técnicas modernas de produção.

A revolução da informação trouxe consigo a possibilidade de 

revolucionar processos produtivos , na medida em que possibilitou a implementação 

de mudanças radicais nos processos. A melhoria contínua por outro lado tem um 

limite de atuação. Neste ponto cabe ressaltar que para Imai (1990) essas mudanças 

ocorrem de maneiras diferentes no Ocidente e no Japão. No Ocidente esse processo 

sempre envolve grandes mudanças, seguidas por períodos de acomodação e queda de 

desempenho, o que em seguida resultará num novo processo de grandes mudanças e 

assim por diante, num ciclo onde se alternam grandes mudanças seguidas por 

períodos acomodação e queda de desempenho. No Japão por outro lado há uma 

orientação para o contínuo melhoramento dos processos, um procedimento que está 

profundamente arraigado na cultura japonesa.
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Como ilustrado na figura 14 a interligação entre o processo orçamentáno 

organização estratégica se dá através de quatro elementos: sistema de 

responsabilidade, sistema de autoridade, sistema de comunicações e sistema de 
decisões.

Observa-se que o trabalho está se tomando crescentemente auto- 

gerenciado, havendo uma tendência para um questionamento cada vez maior em 

tomo das tarefas e do modo como elas se relacionam com o que o cliente realmente 
deseja.

O processo orçamentário pode ser um momento apropriado para que se 

analisem e questionem processos. Conforme apresentado no item 3.4, processo é a 

forma pela qual uma organização cria, trabalha ou transforma insumos para gerar 

bens ou serviços que serão entregues a clientes, sendo que cada processo pode ser 

composto de uma ou mais atividades.
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Outro componente da organização estratégica, conforme a conceituação 

apresentada neste trabalho é o sistema de autoridade. Segundo Maximiano (1995:56) 

"a característica mais importante da maneira como as organizações são 

tradicionalmente administradas é a separação das funções entre chefes no vértice e 

operadores na base da pirâmide. O grupo dos chefes pensa, toma decisões, tem 

idéias, planeja, organiza, dirige e controla os funcionários". Neste sistema, não 

apenas os administradores estão separados dos operadores, mas os próprios 

operadores estão separados uns dos outros, mesmo que executem tarefas idênticas, o 

que tende a levar à insatisfação e desmotivação do trabalhador. Acreditamos que a 

gestão por atividades devidamente implementada poderá contribuir para que se 

caminhe de uma administração diretiva para uma administração participativa. Para 

Maximiano (1995:51) "o modelo diretivo usa predominantemente os atributos dos 

cargos, o poder da autoridade formal e a obediência, enquanto no modelo 

participativo predominam a liderança, a disciplina e a autonomia". Na medida em 

que as pessoas participantes dos vários processos tenham durante o processo 

orçamentário a autoridade e o incentivo para analisar suas atividades correntes, 

procurando melhorar seus processos, estarão sendo superadas as dificuldades 

apresentadas quando se opera num sistema de administração diretiva.

O sistema de responsabilidade é um componente da organização 

estratégica que pode ser interligado ao processo orçamentário, uma vez que as várias 

atividades planejadas deverão ser alocadas ao nível de unidades organizacionais e 

departamentos, caracterizando assim um sistema de obrigações entre unidades 

organizacionais e a organização como um todo.



• indice de satisfação dos clientes e sua tendência;

• percentual de produtos retomados com defeito;

• número de novos clientes conquistados;

• percentual de entregas no prazo; e
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O sistema de comunicações é outro componente da organização 

estratégica que pode ser fortalecido via gestão por atividades: medidas importantes 

de desempenho real versus orçado podem ser contínuamente transmitidas aos 

funcionários, como um dos meios de se promover o engajamento de todos para os 

esforços de melhoria contínua em suas atividades. Uma das principais funções da 

comunicação dentro da administração é dar elementos para que as pessoas possam 

fazer as coisas de maneira eficiente e eficaz. Nesse sentido é importante a fixação 

durante o processo orçamentário de medidas que indiquem as atividades necessárias 

para alcançar os resultados desejados de acordo com a estratégia adotada. Tais 

medidas podem ser de caráter interno ou externo à organização, tais como:

Se isso ocorrer de fato, haverá um forte impacto do processo 

orçamentário nos níveis inferiores da administração, onde as pessoas terão que 

avaliar detalhadamente suas operações e sua eficiência. Ao mesmo tempo podem ser 

analisadas maneiras alternativas de se executar as diversas atividades para se atingir 

o resultado desejado. O processo participativo tem grande importância neste ponto, 

na medida em que incentivará uma análise das atividades nos níveis mais baixos da 

organização.



• tempo de desenvolvimento de produto.
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A interligação entre o sistema de decisões e o processo orçamentário pode 

ocorrer da seguinte maneira:

O processo decisório foi apresentado 

constituído de quatro fases: definição e diagnóstico do problema, procura de 

soluções alternativas, análise e comparação das alternativas de solução e finalmente, 

a escolha da melhor alternativa como plano de ação.

no item 3.1.2 como sendo

O último componente da organização estratégica a ser interligado ao 

processo orçamentário é o sistema de decisões. Como foi visto no item direção 

estratégica, a administração participativa é um componente importante da 

administração estratégica. Sendo assim, as contribuições das pessoas passam a ser 

importantes também no processo decisório. Como ilustra Maximiano (1995:107) 

"duas técnicas da administração participativa que ilustram as decisões em que as 

pessoas podem ser envolvidas são o Kaisen e os círculos de controle da qualidade. 

Grupos formados por funcionários de diferentes especialidades funcionais e níveis 

hierárquicos analisam e propõem aprimoramentos nos processos produtivos, que eles 

próprios colocam em prática ou os submetem aos escalões superiores para que estes 

implementem". Como veremos a seguir, o sistema de gestão por atividades fornece 

elementos para os aprimoramentos nos processos produtivos, na medida em que 

fornece um mapeamento das atividades realizadas nesses processos.



anos.
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• atividades que não agregam valor e que sejam de alta influência, no 

sentido de aprimorá-las e assim melhorar a eficiência;

• Na fase de obtenção de dados para a análise das atividades é importante o 

conhecimento das peculiaridades de cada atividade. Sendo assim, deve-se 

recorrer aos níveis nos quais as atividades são efetivamente executadas.

• Na fase da análise e comparação das alternativas de solução, onde são 

analisadas as alternativas de cursos de ação, pode-se criar uma lista de 

fatores geradores de custo, que uma vez combinada com o grau de 

influência dos custos, fornecerá uma ordem de prioridade para que se 

possa atuar sobre as atividades, conforme já demonstrado no item 3.4:

• Na fase da procura de soluções alternativas deve-se procurar analisar as 

atividades por meio de entrevistas com o pessoal operacional, ao mesmo 

tempo em que se procurará avaliar diferentes possibilidades de se 

desempenhar uma mesma função. Neste ponto é importante que se faça a 

análise de valor das atividades levantadas, identificando-se os fatores 

geradores de custo e o grau de influência que se exerce sobre esses 

fatores no sentido de reduzi-los ou eliminá-los. Conforme apresentado no 

item 3.4 um grau de influência alto pode significar que se consegue 

eliminar os fatores indesejáveis em até um ano. Um grau de influência 

médio pode significar que se consegue eliminar os fatores indesejáveis no 

período entre um e dois anos. Um grau de influência baixo pode 

significar que se consegue eliminar os fatores num período acima de dois



• atividades que não agregam valor e que sejam de média influência;

• atividades que agregam valor e que sejam de média influência; e

• atividades que não agregam valor e que sejam de baixa influência.
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• que estará fortalecendo os componentes da organização estratégica, quais 

sejam, o sistema de responsabilidade, o sistema de autoridade, sistema de 

comunicações e o sistema de decisões; e

• ao mesmo tempo estará sendo propiciada a sinergia e realização 

profissional dos funcionários na medida em que se favoreça a integração 

no trabalho através da participação de todos os que compõem um 

processso, podendo levar os funcionários a uma maior motivação, devido 

ao encorajamento para tomar decisões no dia a dia de suas atividades.

Pode-se concluir que, um processo orçamentário que se utilize da gestão 

por atividades terá a vantagem de contribuir para a eliminação de atividades que 

além de não agregarem valor encarecem o bem ou serviço. Além disso, um processo 

orçamentário interligado à organização estratégica estará contribuindo para o 

estabelecimento de uma estrutura organizacional orientada para processos, cujas 

principais características serão:



ORÇAMENTÁRIO E4.5
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Hoje toma-se cada vez mais aceito em administração, a idéia de que é 

preciso levar as pessoas a adquirir um nível de maturidade que lhes permita tomar 

decisões certas. A técnica do "enriquecimento" de cargos compreende a ampliação

Conforme apresentado no item 3.1.5, a consolidação do desenvolvimento 

estratégico depende de um processo participativo, gradativo e contínuo.

O desenvolvimento estratégico foi definido neste trabalho como sendo " a 

mudança planejada com engajamento e adequação da cultura organizacional, bem 

como otimização das relações interpessoais, resultante do processo de delineamento 

e implementação das questões estratégicas da organização".

O autor procura mostrar em seu livro que, na verdade, a autoridade para 

resolver problemas e melhorar constantemente o resultado dos processos tem um 

efeito positivo muito grande sobre os funcionários. Estes se tomam mais envolvidos 

e passam a ter maior iniciativa.

INTERLIGAÇÃO ENTRE PROCESSO 

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

em cena.

A respeito do processo participativo, Champy em seu livro Reengenharia 

da Gerência (1995:27), apresenta uma citação interessante de Wayne Calloway, 

presidente e diretor executivo da Pepsico: "Todas as organizações sonham com ... 

iniciativa, mas raramente conseguem. Motivo: o excesso de controle e o excesso de 

supervisão reprimem os protagonistas em cena. Eles se sentem limitados, 

intimidados ou entediados."
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A contribuição da gestão por atividades se dá através da análise das 

atividades que compõem o processo, com a finalidade de simplificá-lo ou tomá-lo 

mais ágil. Através do mapeamento de atividades, são levantadas questões sobre o 

processo existente e isso poderá levar todos os níveis a um questionamento da 

razão de ser de cada atividade. Esse questionamento poderá levar a um redesenho do 

processo existente. A análise das atividades passa pela sua classificação entre 

aquelas que agregam valor e as que não agregam valor e pela identificação de fatores 

geradores de custo. O passo final é o redesenho do processo, que pode ocorrer da 

seguinte maneira: atividades que não agregam valor devem ser eliminadas e 

atividades que agregam valor devem ser trabalhadas no sentido de se buscar uma 

maior eficiência na sua execução.

do cargo e a potencialização do trabalhador: Segundo Maximiano (1995:111) 

"enriquecer um cargo é o mesmo que aumentar seu escopo, incrementar seu 

conteúdo motivacional e proporcionar ao trabalhador meios de se desenvolver, de 

maneira a fazer melhor uso de seu intelecto e sua capacidade de tomar decisões".

O "enriquecimento de cargos descrito acima, poderá fazer com que o 

processo orçamentário seja uma ocasião propícia para uma mudança planejada. 

Pode-se partir do mapeamento dos processos existentes, especificando-se as 

atividades e suas inter-relações. Para isso é importante uma participação das pessoas 

efetivamente ligadas aos processos. A seguir pode-se fazer um questionamento sobre 

o que poderia ser feito em substituição ao processo existente, de modo a atender 

integralmente aos objetivos estratégicos da organização. Haverá então uma distância 

entre o processo atual e o que se deseja para o futuro.



MAPEAMENTO DE ATIVIDADES

REDESENHO DO PROCESSO

Figura 15c irteriigação ertre processo orçarrertório e deservohAmarto esfralégico
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Como apresentado no item 4.1.1, para superar 

interligação entre a estratégia e o processo orçamentário, foi proposto que os 

projetos e planos de ação, estabelecidos a partir das estratégias e normalmente 

expressos em termos qualitativos, fossem traduzidos para o nível de atividades. Do

4.6 - UMA ABORDAGEM DAS INTERAÇÕES ENTRE O PROCESSO 

ORÇAMENTÁRIO E UMA ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

DESENVOLVIMENTO 

ESTRATÉGICO

í PROCESSO CLASSIFICAÇÃO Dt ATIVIDADES

l ORÇAMENTÁRIO P*

a dificuldade de

Sendo assim, a partir da gestão por atividades incorporada ao processo orçamentário, 

tem-se condições de se aperfeiçoar continuamente a estrutura, através do 

mapeamento de atividades, da classificação das atividades em agregadoras e não 

agregadoras de valor e finalmente através do redesenho de processos, como ilustra a 

figura 15:
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Os fatores considerados importantes para a consolidação do controle 

estratégico foram a precisão, a consistência e a corência com o planejado. 

Procuramos demonstrar que a gestão por atividades, aplicada ao planejamento e ao

A partir das conclusões de Brimson (1994:28), sobre as inconsistências 

encontradas nos diversos sistemas de informação das organizações, acreditamos que 

a dificuldade de interligação entre controles de desempenho e planos de ação 

apresentada no item 1.1, surge devido à inconsistência de linguagem entre os 

objetivos estratégicos, normalmente expressos nos planos de ação e projetos em 

termos qualitativos, e o controle orçamentário, expresso em termos quantitativos.

mesmo modo, os orçamentos, quantitativos por excelência, também seriam 

traduzidos ao nível de atividades, permitindo desse modo uma interligação perfeita 

entre a estratégia, componente do planejamento estratégico e o orçamento. O elo de 

interligação entre esses dois elementos passou a ser a linguagem comum das 

atividades.

Entretanto nosso interesse não estava centrado apenas na interligação 

entre estratégia e orçamento, mas numa abordagem que levasse a uma capacitação 

da organização a efetivamente implementar estratégias, o que corresponde a um foco 

básico do planejamento estratégico. Desse modo, buscamos a abordagem de um 

processo orçamentário interagente com uma administração estratégica, dada a 

característica capacitante desta no sentido da implementação de estratégias. Para 

tanto, a partir da metodologia adotada neste trabalho para o tratamento da 

administração estratégica, procuramos interligar o processo orçamentário aos demais 

componentes da administração estratégica, a saber: controle estratégico, direção 

estratégica, organização estratégica e desenvolvimento estratégico.



125

A interação do processo orçamentário com a direção estratégica se dá 

através da motivação, do comprometimento e da participação. Ressaltamos a 

importância da participação, durante o processo orçamentário, de todos os níveis 

hierárquicos na avaliação e questionamento das diversas atividades praticadas nos 

vários processos.

controle, fornece a linguagem comum que possibilita a consistência e a coerência 

com o planejado, ao mesmo tempo em que possibilita o controle de importantes 

medidas não-financeiras de desempenho.

A interligação do processo orçamentário com a organização estratégica se 

dá através do sistema de decisões, sistema de comunicações, sistema de autoridade e 

sistema de responsabilidade. O sistema de decisões atua no levantamento de dados 

para a análise das atividades e na procura de soluções alternativas de cursos de ação. 

O sistema de comunicações atua na fixação de medidas que indiquem as atividades 

necessárias para o alcance dos resultados desejados. O sistema de autoridade atua no 

sentido de se trabalhar num sistema participativo, onde os vários níveis hierárquicos 

tenham autoridade e o incentivo para analisar suas atividades. O sistema de

Conforme apresentado em 4.3, a participação leva as pessoas a aceitarem 

mudanças com maior facilidade. Ao mesmo tempo, para que haja um adequado 

questionamento das atividades é preciso que todos os níveis tenham informações 

sobre seus processos. Fatores como informação, participação, poder de 

questionamento e de decisão são fatores motivacionais. O questionamento da forma 

de se executar atividades leva à responsabilidade pelos resultados das mudanças, ou 

seja, ao comprometimento. Dessa forma chega-se à interação entre o processo 

orçamentário e a direção estratégica.



desenvolvimento
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A figura 16 ilustra a abordagem das interligações entre o processo 

orçamentário e uma administração estratégica.

responsabilidade atua no sentido da alocação das atividades planejadas, ao nível de 

unidades organizacionais e departamentos.

A interligação do processo orçamentário com o 

estratégico se dá a partir do mapeamento dos processos existentes, onde são 

especificadas as atividades e suas relações. A partir de uma classificação das 

atividades entre as que agregam valor e as que não agregam valor, pode-se 

redesenhar o processo, pela eliminação das atividades que não agregam valor, ao 

mesmo tempo em que se procura melhorar a eficiência das atividades que agregam 

valor.
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5 - CONCLUSÕES, RESTRIÇÕES DO ESTUDO, SUGESTÕES 
PARA UMA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO NA 
PRÁTICA E SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS ESTUDOS

Para fazer esse trabalho de interligação, buscamos uma abordagem onde o 

processo orçamentário fosse interagente com uma administração estratégica, dada a 

característica capacitante desta última no sentido de envolver toda a organização na 

implementação de estratégias. Procuramos também desenvolver uma abordagem 

onde o processo orçamentário tivesse as características de um processo contínuo de

As rápidas transformações do mundo competitivo nos últimos tempos têm 

levado a uma busca por novas formas de se conduzir os negócios. Várias abordagens 

modernas em administração têm surgido, na tentativa de adaptar as organizações a 

este novo ambiente, cuja característica mais marcante parece ser a da necessidade 

contínua de mudanças e adaptação a novas situações diferentes.

Acreditamos que nossa proposta de um processo orçamentário interagente 

com uma administração estratégica num contexto de gestão por atividades, mesmo 

que teórica, vem de encontro às necessidades requeridas por um ambiente 

competitivo em constante mutação e onde o tempo disponível dos executivos se 

toma cada vez menor para a análise e interligação de metodologias.



5.2 - RESTRIÇÕES DO ESTUDO
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Do mesmo modo, na consideração do planejamento estratégico, nos 

restringimos à utilização da metodologia do referido autor (1992), não apenas pela 

facilidade encontrada para efetuar a interligação com o processo orçamentário, mas 

também para manter a uniformidade dentro da conceituação adotada para a 

administração estratégica.

descobertas sobre a melhor maneira de se executar os diversos processos da 

organização, através da análise de atividades.

A administração estratégica apresenta-se como um campo de estudos 

muito amplo, dada a quantidade de trabalhos dedicados a essa área nos últimos 

anos. Sendo assim, apesar de termos apresentado alguns diferentes enfoques para a 

administração estratégica, nos restringimos à utilização da metodologia desenvolvida 

por Oliveira (1993), dado o enfoque prático e bem estruturado dessa metodologia.

Para que as diversas interações entre o processo orçamentário e a 

administração estratégica fossem possíveis, nossa abordagem ocorreu num contexto 

de gestão por atividades que, por ser uma técnica orientada para processos, permite a 

melhoria contínua desses processos, dando também consistência e coerência para as 

interligações, ao mesmo tempo em que possibilita uma monitoração constante de 

importantes medidas não-financeiras de desempenho.
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Nos restringimos ao estudo das interligações, não sendo nosso objetivo 

apresentar uma metodologia completa para a implementação de um processo 

orçamentário por atividades.

O estudo se restringe também ao nível teórico de interligação entre o 

processo orçamentário e uma administração estratégica, sendo que para efetuar as 

interligações trabalhamos dentro de um contexto de gestão por atividades.

• ter preocupação com o equilíbrio entre os cinco componentes da 

administração estratégica, para evitar-se situações de viés administrativo, 

onde prevaleça um dos componentes em detrimento dos outros, o que 

dificultaria a implementação da administração estratégica, conforme a 

metodologia aqui adotada;

5.3 - SUGESTÕES PARA UMA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROCESSO NA PRÁTICA

Para uma implementação prática da abordagem apresentada, acreditamos 

ser importante apresentar algumas precauções a serem consideradas no 

desenvolvimento do processo:

a serem



a

5.4 - SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS ESTUDOS
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Durante a fase de levantamento bibliográfico, nos defrontamos com uma 

série de correlações feitas entre gestão por atividades e reengenharia, no sentido de 

colocar a gestão por atividades como um subsídio para a reengenharia de processos. 

Ocorreu-nos então a idéia de que o próprio processo orçamentário poderia ser um

• ter um processo participativo e equilíbrio de envolvimento de todos os 

níveis hierárquicos; o processo participativo é fundamental para a análise 

das atividades onde elas acontecem, favorecendo a implantação da gestão 

por atividades e da organização estratégica; é importante também para 

que haja um grau suficiente de motivação, favorecendo a implantação da 

direção estratégica e ao mesmo tempo possibilitando redução no nível de 

resistências às mudanças, favorecendo a implantação do desenvolvimento 

estratégico; e

• ter adequado sistema de informações, que permita um processo contínuo 

de interação com os fatores ambientais e a operacionalização do 

planejamento estratégico; que favoreça a tomada de decisões e 

comunicação, permitindo a implantação da organização estratégica e da 

direção estratégica; que permita uma adequada gestão e controle de 

processos e atividades, possibilitando um sistema de avaliação e controle 

em tempo real.



Dada
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Acreditamos também que a efetiva implementação da abordagem aqui 

apresentada na prática envolveria uma série de precauções. Foram expostas neste 

trabalho algumas dessas precauções. No entanto, os passos necessários bem como o 

estabelecimento de uma ordem cronológica de implementação de uma administração 

estratégica, de um sistema de gestão por atividades e de um processo orçamentário 

capaz de incorporar elementos de uma gestão por atividades, foram considerados 

como assuntos para próximas investigações.

subsídio para a reengenharia de processos, na medida em que fosse capaz de 

questionar processos e levantar atividades que não agregassem valor. Entretanto não 

exploramos o assunto por entendermos que fugiria ao objetivo deste trabalho, que 

deveria se restringir ao estudo das interações entre processo orçamentário e uma 

administração estratégica.

e o

a importância crescente das medidas não-financeiras de 

desempenho, nos defrontamos também com uma série de críticas feitas por autores 

importantes sobre a perda de relevância dos sistemas de informações baseados em 

dados estritamente financeiros e o efeito que isso teve sobre a perda de 

competitividade da indústria ocidental em geral e principalmente a norte-americana. 

Tomamos o cuidado de não entrar no mérito dessa questão, que certamente merecerá 

ainda muitos estudos.
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