
TÍTULO: O CONTROLE ORÇAMENTÁRIO PARA A TOMADA DE DECISÕES: IMPLANTAÇÃO DE
FERRAMENTAS PARA CONTROLE E ANÁLISES ENTRE ORÇADO X REALIZADO EM UMA INDÚSTRIA
DO RAMO FARMACÊUTICO EM JAGUARIÚNA – SP

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: Ciências ContábeisSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE DE JAGUARIÚNA - FAJINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): TAMIRES CRISTINA PERREIRA, ANA LETÍCIA SANTOS FRANCO, CARLOS ALBERTO
DO NASCIMENTO TEIXEIRA VALENTINO
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): REGINALDO DE JESUS PEREIRA FILHOORIENTADOR(ES): 



RESUMO  

O orçamento empresarial – e consequentemente o seu acompanhamento e 
controle – é uma ferramenta de gestão de grande préstimo, pois através dele é 
possível determinar metas e objetivos, estabelecer os meios necessários para 
atingi-los, e auxiliar diretamente nas tomadas de decisões. Ante o exposto, o 
presente artigo realiza um estudo de caso com o objetivo de averiguar qual o 
papel efetivo do controle do orçamento para as tomadas de decisões, através da 
implantação de um Sistema de Controle Orçamentário dentro de uma Indústria 
Farmacêutica. 

 

INTRODUÇÃO  

Levando em consideração que a tarefa da gestão de um determinado negócio 
compreende etapas de planejamento, coordenação e controle, torna-se 
perceptível que o sucesso de uma companhia se respalda em sua a 
administração, visto que ela é a principal responsável por implantar e executar a 
estrutura de processos e políticas da organização. As empresas que utilizam 
critérios mais rígidos de controle e planejamento se diferenciam 
automaticamente das demais, pois sem uma visão estratégica, controles 
internos e planos de ação, é praticamente impossível de se atingir qualquer 
resultado positivo esperado. O controle gerencial é capaz de disponibilizar 
informações através de relatórios, que influenciam no planejamento da 
companhia e podem revelar falhas e distorções, possibilitando correções e a não 
reincidência de erros.  
Atualmente existem diversos modelos de controles gerenciais que podem ser 
implementados dentro de uma companhia, com destaque para a ferramenta do 
orçamento empresarial de curto prazo (também conhecido como budget ou 
plano anual). Sua utilização possui como foco, geralmente, o exercício seguinte, 
ou seja, um período futuro. Para Padoveze (2010, pág.517), “o sistema 
orçamentário é uma expressão quantitativa de um plano de ação e ajuda na 
coordenação e implementação do planejamento”. 
Para Marion e Osni (2018, pág.30), “a comparação entre o que foi planejado com 
o que foi realizado pode mostrar o sucesso ou as deficiências da empresa”. 
Considerando essas posições, elaborou-se a seguinte questão norteadora para 
esta pesquisa: Como o controle gerencial do orçamento de curto prazo pode 
auxiliar nas tomadas de decisões e quais seus impactos dentro de uma 
empresa?  
 

OBJETIVOS   

O projeto elaborado busca apresentar a implantação do controle no orçamento 
de custos e despesas de uma empresa de grande porte e relatar sobre o seu 
desenvolvimento até determinado período. Sendo assim, o objetivo do estudo é 
verificar se o controle e a gestão do orçamento podem mostrar onde estão as 
falhas, tanto financeiras quanto operacionais, com o intuito de se extrair planos 
de melhoria para o gerenciamento dos custos e amparar a administração na 
tomada de decisões.  
 
 



4. METODOLOGIA   

Visto que a empresa em questão já possuía orçamento anual, mas não 

executava o seu acompanhamento e tampouco se utilizava dos controles 

internos necessários para a obtenção de justificativas, após análise prévia da 

empresa, foi decidido realizar a implantação de uma planilha de comparação 

entre o gastos “orçados x realizados” e suas variações, para todos os 

departamentos, na ideia de facilitar a análise da situação financeira e, em casos 

de desequilíbrio, ter uma visão mais clara de onde é preciso atuar para implantar 

futuras melhorias. Para elaboração desta pesquisa, grande parte das 

informações foram coletadas através da controladoria da empresa, 

principalmente, os dados e números necessários para a implantação deste 

controle.  

Através deste estudo, avalia os seguintes pontos:   

- Gestão da controladoria sobre o orçamento;   

- Interação e feedback entre os departamentos;   

- A posição da Administração no tocante às divergências entre planejado e 

realizado;  

 - Economia nos gastos de cada centro de custo devido a implantação de 

controles e cobrança de resultados; e  

- Melhoria nos resultados financeiros e operacionais da empresa em relação 

orçamento.  

 

5. DESENVOLVIMENTO   

Até o presente momento, foram coletados os números do orçamento de 2018 

(junto à sua revisão, efetuada em maio deste ano), e dados por centros de 

custos/departamentos da empresa, para elaboração da planilha de comparação 

e levantamento das análises. Com esses dados em mãos, identificou-se que o 

orçamento da empresa do primeiro semestre de 2018 não havia sido elaborado, 

separadamente, por departamentos, e sim pelo total geral de gastos com base 

histórica nos anos anteriores. O detalhamento e separação foram feitos apenas 

para o segundo semestre, durante o processo de revisão do orçamento anual. 

Sendo assim, a implantação da ferramenta de comparação foi efetuada pela 

empresa no início do mês de julho.  

O departamento de controladoria, durante este processo, também identificou a 

necessidade de introduzir outro instrumento para melhorias nas alocações de 

custos e despesas da empresa, que estabelece o tipo de gasto e centro de custo 

em que o mesmo deve ser alocado – uma estrutura de alocações em planilha.  

A necessidade da realização de um trabalho com essas características se dá 

pela avaliação do sistema orçamentário como umas das principais ferramentas 

de Gestão e Controle Gerencial. Este estudo será capaz de apontar distorções 



significativas que, podem até mesmo, atrapalhar os resultados financeiros da 

companhia, por isso o acompanhamento ajudará na avaliação de todos os 

processos operacionais, apoiará o gerenciamento do curto prazo e terá 

influência no planejamento estratégico. Essas informações de controle 

orçamentário servirão de base para projeções futuras, já advertidas pelo 

acompanhamento e em como não repetir possíveis erros. Todo o “know-how” 

aplicado no trabalho veio de referências bibliográficas em livros e artigos já 

publicados, aonde buscamos informações complementares para nortear o 

trabalho e agregar mais valor ao mesmo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES   

Verificou-se no início da implantação do sistema de controle, que a empresa em 

questão apresenta orçamento com pouco detalhamento e abertura de naturezas, 

o que pode dificultar o cotejo futuro entre orçamento x realizado. Até o presente 

momento, a ferramenta - planilha de comparação, citada anteriormente na 

metodologia, foi implantada e, a partir da análise prévia dos resultados de julho 

de 2018, nota-se que as variações estão um pouco acima do orçamento previsto, 

porém ainda é necessário averiguar as causas e verificar se há sistemas de 

compensação no orçamento do ano. A implantação das bases para alocações 

sugerida pela controladoria, também vai facilitar as análises e comparações 

futuras.  
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