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RESUMO 

Na atualidade nota-se que a integração entre informações permite, além de uma 

maior transparência no desenvolvimento de competências, obtenção de resultados 

e atingimento de metas, o acompanhamento mais efetivo, maior controle e 

expectativas de interação entre envolvidos, a quaisquer setores de atuação. Ao se 

implementar um sistema de informações gerenciais que proporcione uma 

integração entre os diversos níveis hierárquicos, colaboração efetiva e continuada, 

entre participantes do processo decisório, abre-se a possibilidade em se 

desenvolver, forma mais assertiva e objetiva, a troca de informações, atualização 

continuada, cruzamento e visão mais ampla, acerca da apresentação operações, 

custos, receitas e métodos adotados à elaboração de um orçamento eficiente. 

Conforme, Martins e col. (2017) “[...] para a empresa ter a possibilidade de atingir 

níveis mais altos de produtividade e eficácia, a empresa deve operar com um 

sistema que seja eficiente para si mesma, independente do seu porte e do nicho 

de mercado que ocupa”. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao adotar-se um ambiente colaborativo, com acesso a armazenagem de 

informações em nuvem, existe, além de maior clareza às propostas, necessidades, 

condições e visibilidade, aos participantes, redução sensível de custos (como 

operacionais ou deslocamento), permitindo uma fluidez maior e capilarização à 

captação de informações relevantes, em todos níveis, setores e departamentos da 

organização, uma vez que colaboradores poderão atualizar, rever e confrontá-las 

(com maior acurácia), online, por meio de canais distintos ou mesmo portáteis, 

atualizando um ambiente comum que possibilite acompanhamento, pontos de 

melhoria continuada, bem como atingimento de prazos definidos. Com estas 

medidas, espera-se que, além de ampliar a produtividade, oferecerá redução de 

custos (retrabalho, tempo margem entre orçado e realizado, entre outros), uma vez 

que a confiança entre participantes tornar-se-á mais efetiva, ao qual o ambiente 

estimularia maior aproximação e comprometimento, de forma coletiva e, 

otimizando controle e ajustes pertinentes, aumentando-se, inclusive a acurácia em 

previsões de metas e resultados. 



 

OBJETIVOS 

Criar um ambiente colaborativo em nuvem, de forma a oferecer maior eficiência na 

implementação, utilização, atualização e controle, aos diversos personagens 

envolvidos no desenvolvimento de orçamentos empresariais, de modo a 

proporcionar maior transparência, interação/integração, atualização continuada e 

maior acessibilidade de informações para compor, de forma mais eficiente, 

controle de metas, a fim de ampliar comprometimento e resultados desejados. 

 

METODOLOGIA 

Por meio de pesquisas bibliográficas em revistas especializadas, coleta de 

necessidades, perfis e custos em empresas de diversos portes e setores, pode- se 

obter uma base de dados que respalde a necessidade e futura implementação de 

sistemas integrados customizados, com interface de armazenamento em nuvem 

de dados, via data center. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Por meio de um sistema integrado customizado às condições de cada 

organização, independentemente do porte ou setor de atuação, ao qual 

implemente-se a acessibilidade de orçamentos à nuvem, via contratação prévia 

em datacenter ou intermediários, há a possibilidade em se determinar, especificar, 

limitar ou incentivar participantes responsáveis pela captação e filtragem de 

informações, importantes à natureza de um orçamento, bem como sua 

consolidação, permitindo que amplie-se a integração e colaboração entre 

participantes, desenvolvendo competências coletivas como transparência, 

assertividade e melhoria em controle de lançamentos, operações e, 

posteriormente, tomada de decisões que visem reduzir desvios entre orçado e 

realizado, além prever resultados, com maior acurácia, uma vez que, ao se portar 

ferramentas distintas de comunicação, como smartphones, tablets e etc., 

independente de sistemas operacionais, com acesso a uma conta colaborativa 

devidamente preparada a este fim, em nuvem, permitirá acesso e mapeamento a 

informações pertinentes, em todos níveis da empresa, oferecendo ganhos 

diversos aos colaboradores e empresas, como tempo, controle, precisão e 

dinamismo em operações.  



 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo necessidades mercadológicas, levantamento de requisitos e 

acessibilidade a empresas que permitam a oferta à proposta, pretende-se, com 

este estudo, implementar um ambiente de integração empresarial, ao qual 

permita, com flexibilidade, mobilidade e autonomia dos participantes envolvidos, 

administrar, atualizar e permutar lançamentos em orçamentos, disponibilizados 

em ambiente privado em nuvem de dados, de modo a permitir maior controle, 

precisão na coleta e interação entre colaboradores, o que implicará em ganhos 

diversos à empresa, atentando-se a pontos de economia fundamentais, como 

menor deslocamento de participantes (pois adotarão ferramentas de acesso 

remoto), maior profundidade na busca por informações contábeis, bem como 

maior proximidade entre previsões orçamentárias e redução sensível entre 

orçado e realizado, considerando-se alguns fatores como sensibilidade de 

dados, permissão e possibilidade de acessos a contas ou mesmo à própria 

internet, viabilidade ou precisão aos dados coletáveis, por exemplo. 
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