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Resumo 

Hoje em dia, cada vez mais se pode falar em concorrência global, a nível empresarial, e 

internacionalização dos mercados e das economias. Deste modo, torna-se fundamental a 

consciencialização de que o ponto de partida para o sucesso é, de facto uma adequada gestão 

das estratégias empresariais. Um correto plano orçamental faz com que uma entidade se torne 

competitiva e capaz de responder às mudanças contínuas dos meios envolventes. No meio 

empresarial, os planos financeiros permitem aos gestores terem a perfeita noção dos gastos, das 

receitas e dos lucros esperados. Também se torna fundamental a entidade estar preparada para 

tomar ações corretivas consoante as tendências de mercado.  

O trabalho divide-se em duas partes. Uma primeira parte teórica onde é definido o 

conceito de “orçamento” e apresentado os seus objetivos e a sua evolução.  Numa segunda 

parte, são descritas as tarefas desempenhadas durante o estágio realizado na LDF, “Leading 

Difference to Firms”. Afim de responder à pergunta de investigação ““em que medida a 

orçamentação influencia o sucesso empresarial?” foram realizadas duas entrevistas (ao 

Gerente da empresa e à diretora financeira) para perceber melhor qual a real influência de um 

plano orçamental.  

Palavras-chave:  Orçamento, planeamento financeiro, produtividade, competitividade, sucesso 

empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

Abstract 

 Nowadays, more and more we can talk about global competition, at the corporate 

level, and internationalization of markets and economies. In this way, it becomes fundamental 

to become aware that the starting point for success is, in fact, an adequate management of 

business strategies. A correct budget plan makes an entity competitive and able to respond to 

continuous changes in the surrounding environments. In the business world, financial plans 

allow managers to have a perfect sense of spending, revenue, and expected profits. It also 

becomes essential that the entity be prepared to take corrective actions in line with market 

trends. 

The report is divided into two parts. A first theoretical part where is defined the concept 

of "budget" and presented objectives and evolution. In a second part, , I will outline the tasks I 

have been doing during my internship at LDF, "Leading Difference to Firms,". To answer my 

research question "what the influence of budgeting for business success?" I will talk about 

two interviews I conducted (to the Company Manager and to the Financial Director) for 

understand better what the real influence of a budget plan. 

Keywords: budget, financial planning, productivity, competitiveness, business success. 
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Introdução 

O tema escolhido é a orçamentação, mais precisamente em que sentido pode um plano 

orçamental influenciar o sucesso empresarial de uma empresa. Não sabemos o que acontecerá 

no futuro, mas podemos fazer algumas previsões de maneira a que se consiga ter respostas a 

algumas questões tais como “qual vai ser o nosso volume de negócio?” ou ainda “quantos custos 

vamos ter?”. O orçamento é o ato de planear e prever as receitas e os custos, geralmente a curto 

prazo, permitindo tomar iniciativas positivas e ações corretivas para o desempenho da empresa 

antes de ocorrerem circunstâncias que possam prejudicar a entidade (De Paula, 2014). 

São necessárias certas competências e conhecimentos para exercer determinadas 

funções, algo que os gestores têm de tomar consciência e valorizar. Isto permite um aumento 

da produtividade e competitividade das empresas.  

O intuito do trabalho é passar a ideia de que todas as pessoas de uma organização, desde 

da base ao topo, são fundamentais e essenciais ao desenvolvimento de qualquer negócio. A 

elaboração de um orçamento financeiro deve ser feita pelos gestores responsáveis do 

departamento financeiro. No entanto, torna-se essencial a partilha da informação entre os 

colaboradores de todos os departamentos fazendo com que os objetivos fixados sejam atingidos.  

Apesar de já existirem trabalhos sobre este tema, o intuito deste relatório é mostrar que 

o orçamento é um fator crítico de sucesso a nível empresarial. Através da elaboração desse 

plano, os gestores percebem que existem problemas (valores excessivos, produções baixas…) 

no âmbito da empresa que devem ser resolvidos dando aos Recursos Humanos a valorização 

que eles merecem. 

Um trabalhador que esteja motivado e satisfeito no trabalho produzirá muito mais do 

que um que não esteja interessado naquilo que faz. Isto percebe-se nos valores mensais de o 

orçamento de produção. Hoje em dia, bons funcionários são o reflexo de um bom gestor.  

Posto isto, é relevante alargar os meus conhecimentos sobre os diversos instrumentos 

de controlo de gestão que são fatores críticos para organizações de sucesso. O controlo de gestão 

tem por finalidade a implementação de objetivos, sejam eles financeiros ou não, que visam à 

qualidade, inovação, produtividade, entre outros (Hugues, Neves & Rodrigues, 2001). Deve 

também responder às necessidades da situação atual da empresa, englobando a previsão de 

resultados no futuro, com vista à tomada de decisões corretivas ou à mudança de planos, em 

https://www.treasy.com.br/blog/author/gilles
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harmonia com a estratégia da empresa. De forma resumida, destaca-se as seguintes principais 

atividades de um gestor: 

 Planeamento do que a empresa deve fazer; 

 Coordenação de atividades entre várias partes da organização; 

 Comunicar informação; 

 Avaliar informação; 

 Decidir que ações devem ser tomadas; 

 Influenciar o outro para a mudança de comportamento. 

No relatório, é apresentada uma revisão da literatura baseada no conceito do 

“orçamento”. São explicados os seus objetivos e definidos os diversos tipos de orçamentos 

existentes. Por fim, é feita uma breve abordagem sobre a evolução deste conceito.  

Numa segunda parte, são explicadas as atividades que foram realizadas ao longo do 

estágio na LDF, “Leading Difference to Firms”. E por fim, e para responder à questão de 

investigação “em que medida a orçamentação influencia o sucesso empresarial?” são 

expostas duas entrevistas (ao Engenheiro Fernando Novais e à diretora do departamento 

financeiro Ana Mota) para que se possa tirar conclusões mais assertivas sobre este tema.  
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I. Revisão da literatura 

Iniciamos com uma breve abordagem do conceito “orçamento” definindo os principais 

objetivos, a sua evolução e apresentando os diversos tipos de orçamento. Por fim, é abordado o 

conceito de “Beyond Budgeting”, cujos autores definem como desnecessária a orçamentação.  

 

1. O que é o orçamento? 

1.1 Conceito e definições 

Começamos por abordar brevemente a “história” do orçamento. Em 1919, nos USA, 

Brown, gerente financeiro da empresa americana “Du Pont de Nemours”, foi o primeiro a por 

em prática o conceito de orçamento (Zdanowicz, 1989).  Trata-se de uma empresa que se dedica 

à pesquisa em ciência e tecnologia e que é hoje em dia considerada a segunda maior empresa 

química do mundo.  

Após a implementação desta prática, foi elaborado nos Estados Unidos, um estudo 

(Fitspatrick, 1932) que teve por finalidade consciencializar os empresários da importância da 

orçamentação na Gestão Empresarial. Foram comparadas 38 empresas das quais metade 

usavam o conceito de orçamento e a outra metade não. Concluiu-se que as que não 

implementavam um eficaz controle e adequado planeamento financeiro foram a falência.  

Nos anos 70, os empresários brasileiros começaram a adotar o orçamento. Tomaram 

consciência de que implementar corretamente esta prática na gestão de uma empresa pode ser 

sinônimo de sucesso empresarial (Zdanowicz, 1989). Rapidamente os gestores perceberam que 

orçar, ou planear acontecimentos futuros permite a uma pessoa ser capaz de agir em 

conformidade com as ocorrências já previstas anteriormente (Taylor, 1978), podendo assim 

evitar imprevistos desagradáveis (Rosas & Lima, 2008).  

O orçamento é uma forma de definir a missão, a visão, os valores em que se enquadra a 

empresa (Oliveira, Chiaventao, & Sapiro, 2011). É, a maximização dos lucros respeitando 

sempre os princípios da empresa (De Castilhos, Berlatto, & Dutra, 2014) e estando em sintonia 

com a estratégia definida (Padoveze, Taranto, & Frezatti, 2009). 
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O orçamento não deve ser considerado uma ferramenta isolada elaborada somente pelo 

departamento financeiro de uma entidade (Da Rosa, 2013). É um método empresarial que tem 

por finalidade o cumprimento da missão da empresa com a qual todos os funcionários devem 

estar em harmonia de forma a garantir o sucesso empresarial. 

A orçamentação é um “orientador” da organização para os próximos tempos (Foster & 

Datar, 2000) cujo os departamentos e diversas áreas da empresa devem estar interligados. 

Baseia-se no desempenho e produtividade de cada um dos trabalhadores (Hansen, Otley & Van 

der Stede, 2003) permitindo sentirem-se envolvidos (De Paula 2014).  

O estímulo de uma organização foca-se na missão implementada (Cruz, 1991). Todas 

as empresas têm como objetivo final o crescimento que só é possível depois de estabelecer um 

plano financeiro adequado onde é incluído o orçamento (Ross, 2002). 

A orçamentação é definida como um plano financeiro capaz de conduzir a empresa aos 

seus objetivos e servindo como controlo das operações a curto e longo prazo (Parsloe & Wright, 

2001). 

O orçamento deve ser visto como uma ferramenta de gestão (Chagas, 2013) que se inicia 

na definição de objetivos e na implementação de estratégias que, de seguida, são postas em 

prática no terreno. Por fim, existe uma fase de avaliação, definindo parâmetros, com o objetivo 

de verificar se as tomadas de decisões estão a contribuir para o sucesso da empresa. Além disso, 

um orçamento eficiente leva a um melhor controle financeiro permitindo lutar contra a 

concorrência e satisfazer o cliente.  

A elaboração de orçamentos é considerada um fator crítico de sucesso (Uyar & Bilgin, 

2010). Além de capacitar uma previsão futura e ter uma ideia daquilo que nos espera, exige, 

como já foi referido, uma fase de avaliação que passa pela avaliação de desempenho dos 

funcionários (por exemplo, analisar a produção mensal de cada um). Para o gestor, a 

orçamentação ajuda a perceber como se sentem os seus colaboradores. Se os resultados forem 

positivos podemos deduzir que estão satisfeitos. Se pelo contrário, os resultados forem 

negativos, o gestor tem de ter capacidade suficiente para tentar perceber qual o problema e 

tomar decisões assertivas (acertar a remuneração em função do desempenho de cada um, por 

exemplo).  

https://www.treasy.com.br/blog/author/gilles
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No entanto, o orçamento tende a estar em constante mudança, pois os tempos vão 

mudando e a gestão também. Todas as empresas têm de ter um plano financeiro que se vá 

adaptando à mudança e acompanhando todas as transições que ocorrem (Lunkes, 2010). 

O orçamento divide-se essencialmente em 2 tipos (Frezatti, 2009): o top-down e o 

bottom-up. O top-down é de cima para baixo. Neste caso, e também o mais comum, a direção 

trata da elaboração dos orçamentos, toma decisões e depois passa a informação a todos os 

departamentos. No caso do bottom-up, o orçamento é elaborado com a participação de todos os 

funcionários seja qual for o nível hierárquico.  

Em qualquer um destes casos, o orçamento também serve para definir claramente quais 

as funções e responsabilidades de cada departamento estipulando propósitos a serem alcançados 

(Oliveira, Perez, & Silva, 2010).   

Segundo Passarelli (2004), o orçamento decompõe-se em três fases: 

1. Analisar a situação atual e estudar alternativas para o futuro  

2. Elaborar de maneira formal e aprofundada os objetivos a atingir 

3. Comparar as diferenças entre o estimado e o realizado e tirar conclusões 

O orçamento é a definição de medidas a tomar, antes de ser preciso por em prática 

(Zamboni, 2010). 

A isto, podemos acrescentar a ideologia de Lunkes (2003) que defende que a 

orçamentação é composta por três principais atividades:  

1. Planear; previsão da situação  

2. Controlar; saber qual é a melhor estratégia a adotar, apurar o êxito da empresa e 

tomar decisões corretivas, se necessário.  

3. Executar; garantir a produtividade da organização, por em prática os planos 

definidos, interligar os departamentos, motivar e avaliar os recursos humanos. 

No entanto, para o orçamento empresarial ser uma ferramenta enriquecedora tem de ser 

contínuo facilitando assim a sua construção do ano seguinte (Dal-Ry, 2013). 

Já Atkinson, Banker, Kaplan e Young (2000), definem três tipos de orçamentos: 



6 
 

1. O orçamento autoritário: a elaboração é feita pelos gerentes que, de seguida, 

informam os colaboradores das metas a atingir, mas sem se preocuparem na 

motivação dos seus funcionários. 

2. O orçamento participativo: o orçamento é feito em conjunto com os líderes e 

com os restantes membros da entidade. Este método torna-se bastante 

interessante, pois como participam na tomada de decisão, os colaboradores 

sentem-se úteis ao desenvolvimento da empresa. 

3. O orçamento consultivo: este método é muito parecido ao que referimos 

anteriormente, pois os superiores discutem com os colaboradores as ideias em 

conjunto. 

Para Lunkes, Feliu e Silva Rosa (2011), o orçamento engloba previsões para todos os 

departamentos permitindo ter uma ideia das vendas, das compras de matéria prima e da mão de 

obra. Esta previsões levam a uma maximização da riqueza (Fragoso, 2011) não só a nível 

financeiro, mas também operacional. 

O orçamento empresarial consiste então na realização de diversas previsões fundadas 

em factos sucedidos no passado permitindo fazer uma estimativa mais próxima possível da 

realidade (De Paula, 2014). 

Será suficiente dizer que o orçamento é a diferença entre as receitas e as despesas? Para 

Carneiro e Matias (2011), essa equação resume de forma simples o verdadeiro sentido do 

orçamento. Para uma empresa, o fundamental é saber quais vão ser as vendas, os custos, e os 

lucros. O orçamento foi definido como sendo uma “ferramenta tridimensional” (Barbosa, 

2016). 

O orçamento deve ser visto como um instrumento que possibilita controlar os desvios e 

a estrutura da entidade. Além de ser um plano financeiro onde são realçados as receitas e os 

custos, possibilita ao gestor entender adversidades relacionadas com a satisfação dos seus 

trabalhadores. Isto torna mais simples gerir a empresa se for dado ao orçamento a sua devida 

importância.  

 

 

https://www.treasy.com.br/blog/author/gilles
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1.2 Objetivos da orçamentação 

Segundo Anderson, Tadeu e Frangiotti (2011) o orçamento é uma forma de apresentar 

as intenções e a tática empresarial perante os colaboradores. Neste sentido, podemos comparar 

a orçamentação com um guião que os trabalhadores devem seguir e respeitar para serem 

direcionados com maior segurança (Marginson & Ogden, 2005).  

Além disso, torna-se uma boa forma de avaliação de desempenho para os trabalhadores. 

Ao terem objetivos fixados, terão como alvo principal alcança-los. Quando são atingidos, os 

gestores podem optar pela atribuição de prémios consoante o plafond que ainda tiverem 

disponível no plano orçamental.  

No entanto, não podemos considerar somente esta ferramenta para avaliar os 

colaboradores. O gestor tem igualmente de apoiar-se noutros métodos, não tao quantitativos, 

que ajudam a complementar a avaliação de desempenho (Hansen & Van der Stede, 2004). 

A finalidade do orçamento é dar uma “visão objetiva”, através de números, daquilo que 

a empresa tenciona alcançar (De Paula, 2014). Além disso, trabalhar apenas para objetivos 

diários não permite obter resultados satisfatórios. É preciso um trabalhador saber onde quer 

chegar para se sentir motivado independentemente dos obstáculos que possam surgir.  

Além disso, para uma empresa, que já por si só, tenha dificuldades em acompanhar as 

mudanças e tendências empresariais no mercado, o facto de não ter um plano orçamental onde 

se apoiar, pode trazer complicações em adaptar-se e aplicar ações corretivas. Neste âmbito, o 

orçamento serve como apoio a possíveis mudanças na tomada de decisões (De Paula, 2014) que 

deve ser consultado mensalmente afim de comparar o previsto e o realizado.  

O orçamento tem por principal finalidade abranger quatro pontos chaves: 

1. A lucratividade; que é a diferença entre o facturamento e as despesas totais. Se for 

positiva, há lucro; se for negativa, há prejuízo (Coelho, 2013) 

 

2. A rentabilidade; é um indicador que mede a eficiência e a aptidão em gerir 

investimento baseado na tendência que têm os ativos da entidade em acarretar 

dinheiro.  (Nunes, 2016) 

https://www.treasy.com.br/blog/author/gilles
https://www.treasy.com.br/blog/author/gilles
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3. A liquidez; os indicadores de liquidez analisam a capacidade que tem a empresa 

em cumprir os seus compromissos financeiros.  

 

4. O risco; pode ser associado às noções de incerteza 

Picalli (2014) defende que o principal objetivo do plano orçamental é melhorar a 

comunicação entre os trabalhadores. São as chamadas “funções de diálogo”. Este autor elaborou 

um estudo com uma amostra de 45 gestores financeiros, responsáveis pelos orçamentos, com o 

intuito de estudar qual a variável mais interligada com a satisfação do orçamento.  

Concluiu-se, com o estudo de Picalli, que o planeamento e a formação de estratégia 

foram as que tiveram maior pontuação relativamente à variável de satisfação do orçamento. Isto 

é, se o orçamento satisfaz todas as partes envolvidas, os funcionários têm maior probabilidade 

de por em prática o plano e as estratégias pré-definidas. 

Hansen e Van der Stede (2004) também realizaram um estudo, mas com uma amostra 

de 57 gestores, também eles responsáveis pela elaboração do plano orçamental. Acreditam que 

a satisfação global do orçamento é refletida no desempenho das funções de cada um, na 

comunicação e no alcanço de metas e objetivos (Mucci, Frezatti, & Dieng, 2015).  

Se o orçamento refletir a real importância dos trabalhadores, eles o usarão como sendo 

um guião. No entanto, é através de resultados negativos no orçamento que o gestor pode 

perceber que algo está errado na empresa. No orçamento da produção, pode resultar da falta de 

motivação da parte dos colaboradores. Neste sentido, o gestor tem de ter capacidade para 

comunicar com cada um deles, tentando resolver o problema e levar a uma maior produtividade 

(Mucci et al. 2015). 

Para Charles, Diego e Maciel (2016) o principal intuito do orçamento é fazer 

comparações entre o estimado e o realizado. Quando o estimado difere muito do real, é preciso 

analisar alternativas e tomar decisões corretivas que passam pela mudança de planos ou 

estratégias já pré-definidas anteriormente. É também necessário ver o plano orçamental como 

sendo a base da gestão de uma empresa onde são refletidas, através dos números, a missão e as 

políticas da entidade (Padovez, 2009). 
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Lunkes (2009), define três objetivos do orçamento: 

1. Transmitir qual o caminho certo para atingir os objetivos da organização. 

2. Avaliar o plano operacional da empresa. 

3. Desenvolver estratégias permitindo cumprir as metas da entidade. 

Segue uma tabela-resumo, segundo Brookson, (2000), com as principais finalidades do 

orçamento:   

Tabela 1 - Finalidades do orçamento 

   

  Fonte: Elaboração Própria 

No entanto, como todos os métodos, o orçamento apresenta algumas limitações tais 

como:  

- Necessita de muito tempo para a sua elaboração. 

- A falta de flexibilidade, em alguns casos, é prejudicial para o ambiente de mudança 

constante em que se vive. 

- Os relatórios orçamentais são considerados de pouco interesse para os funcionários, 

algo, que deve ser mudado (Hansen & Neely, 2003), (Ekholm & Wallin, 2000). 

 

 

1. Planear 

 

Definir estratégia empresarial. 

 

2. Coordenar 

 

Sincronizar os diversos departamentos entre si. 

 

3. Comunicar 

 

Disponibilizar e partilhar a informação a todos os membros. 

 

4. Motivar 

 

Estimular os trabalhadores para alcançarem os objetivos empresariais 

definidos 

 

5. Controlar 

 

Analisar e mudar decisões se necessário. 

 

6. Avaliar 

 

Avaliar e recompensar os funcionários consoante os resultados obtidos. 
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2. Evolução do orçamento  

2.1. Tipos de orçamentos  

 De forma a ilustrar o quadro de Lunkes (2009), segue um esquema representativo que 

resume a evolução do orçamento desde a sua existência: 

 

Figura 1: evolução do orçamento 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

A figura 1 mostra a evolução do plano orçamental. Inicialmente o orçamento era uma 

ferramenta bastante fechada baseada em valores fixos que partia do princípio de que não iriam 

existir mudanças ao longo do ano. A orçamentação foi evoluindo até que acabou por ser um 

método muito mais complexo e eficaz definindo por atividade todos os recursos necessários. 

 

Orçamento 
estático

Orçamento 
contínuo

Orçamento 
de base zero

Orçamento 
flexível

Orçamento 
por 

atividades

Beyond 
Budgetting
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Orçamento estático 

 Segundo Padoveze e Taranto (2009), no orçamento estático são pré-definidos os 

volumes de produção e de vendas que estipulam o volume de atividades por cada departamento. 

A finalidade do orçamento estático é ter valores fixos para os próximos anos. Este método torna-

se bastante limitado pois, parte do princípio de que não vai haver nenhuma alteração. Na 

realidade é muito pouco provável devido às tendências e mudanças empresariais. Este modelo 

é muito utilizado por grandes empresas, porque variações de volume em entidades de grande 

dimensão não serão significativas nem terão qualquer impacto no processo orçamentário no seu 

geral (De Paula, 2016). No entanto, se as alterações ocorridas forem significativas, não fará 

sentido manter este tipo de orçamento.  

 

Orçamento contínuo 

 O orçamento contínuo é um orçamento muito mais real, pois as previsões são feitas para 

um ano e são fundadas no que realmente ocorreu anteriormente. Contudo, é analisado 

mensalmente ou trimestralmente, o que permite alterar, se necessário, estratégias empresariais 

e tomar decisões corretivas (Dos Santos, 2012). Além disso, por ser analisado periodicamente, 

os gestores responsáveis acompanham constantemente o orçamento. Têm uma visão muito mais 

concreta tendo em conta que o orçamento é adaptado às constantes mudanças (Holder, 2013). 

Para Frow, Marginson e Ogden (2010), o orçamento contínuo tem quatro particularidades 

fundamentais: 

1. Deve ser interligado com a administração de todos os departamentos levando os 

responsáveis a tomar decisões mais acertadas face a alterações incalculáveis. 

2. Deve ser usado de forma comunicativa entre todos. 

3. Além de definir os objetivos orçamentais, os colaboradores apoiam-se no orçamento 

para saber quais as estratégias a implementar para alcançar as metas.  

4. Obriga os gestores a sentirem-se envolvidos na tática da empresa, e assim a estar em 

constante movimentação. 

 

https://www.treasy.com.br/blog/author/gilles
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Orçamento de base zero 

De uma forma geral, o orçamento base zero é um orçamento que não tem em conta os 

dados do passado (Lunkes, 2009). É elaborado como se nunca tivesse sido feito nenhum 

anteriormente. Por essa razão, é explicado devidamente todos os valores antes de serem 

definidas as estratégias (Sellers, 1984). Como apoio a este orçamento, pelo menos duas vezes 

por ano, o gestor deve possuir relatórios financeiros satisfatórios e detalhados permitindo uma 

elaboração mais realista (Wetherbe & Dickson, 1979). 

Segue uma tabela que resume as principais características do orçamento de base zero, e 

cujas vantagens e desvantagens são realçadas: 

 

Tabela 2 – Resumo do orçamento de base zero 

 

Características 

 

Vantagens 

 

Desvantagens 

 

- Dá importância a resultados 

efetivos 

 

- Qualquer organização pode 

adotar este método (Lunkes, 

2009) 

 

- Complexidade na 

elaboração (Santana, 2010) 

 

- Não tem em conta os dados 

anteriores 

 

- Gestão mais eficaz aumentando 

assim a motivação e satisfação 

(Lee & Shim, 1984) 

 

- Muito demoroso por ter que 

justificar devidamente todos 

os valores. 

 

- Exige justificações antes da 

tomada de decisões 

 

- Aumento da produtividade dos 

Recursos Humanos (Lee & Shim, 

1984) 

 

- Exige competências 

específicas das chefias de 

todos os departamentos 

 

- Requer muita informação 

exigindo envolvimento da parte 

dos superiores de todos os 

departamentos 

 

- Melhoria da comunicação entre 

os funcionários (Williams, 1981) 

 

- Muita informação é 

necessária 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

A tabela 2 resume as vantagens e desvantagens do orçamento base zero. Conclui-se 

que o principal objetivo deste método é não criar qualquer ligação com os dados do passado 
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(Padoveze, 2000). Parte do princípio de que os erros cometidos no passado não vão perturbar 

o presente e o futuro empresarial da entidade, exigindo assim relatórios financeiros muito 

mais complexos e aprofundados. 

 

Orçamento flexível 

O orçamento flexível é elaborado conforme as alterações da atividade da entidade 

(Horngren, 2000). Neste sentido, o orçamento flexível pode ser reajustado a qualquer momento, 

permitindo analisar as diferenças entre o que foi pré-definido e o que realmente ocorreu 

(Cyrino, 2015). Tem como principal vantagem preparar a empresa antes que algo de 

imprevisível aconteça. Faz com que os responsáveis pelos processos orçamentais saibam lidar 

com as incertezas (Tobias, 2000) definindo estratégias alternativas (Dos Santos & Parisi, 2004). 

 

Orçamento por atividades 

É um orçamento que reflete, por atividade, quais os recursos exigidos e como é que estes 

maximizam a riqueza (Lunkes, 2003). 

Para Horngren, Foster e Datar (1997), este método foca-se essencialmente no custo de 

cada atividade para a produção dos produtos e serviços da empresa. Conclui-se que através 

deste método, a visão é mais realista tendo em conta que os valores são mais concretos e 

próximos daquilo que realmente acontece. 

Para Padoveze e Taranto (2009), a elaboração é feita em quatro etapas: 

1. Prever os custos de cada atividade 

2. Determinar a procura dos produtos/serviços 

3. Calcular os custos de cada atividade 

4. Elaborar um orçamento com um custo total para cada uma das atividades.  

No entanto, após esta breve abordagem sobre os tipos de orçamentos, alguns autores 

defendem que o plano orçamental não é vantajoso para uma empresa. Falam então em “beyong 

budgeting” que literalmente traduzido do inglês significa “para além dos orçamentos”.  
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2.2 Sistema Beyong Budgeting 

 O Beyong Budgeting é composto por seis princípios baseados na descentralização do 

poder e seis outros na flexibilização das práticas (Hope & Fraser, 2003). Estes doze princípios, 

baseados na não-utilização de planos orçamentários são os seguintes (De Campos & Krom): 

 

Princípios baseados na descentralização do poder 

1. Liderança; fundamentada num tipo de orientação que tem por objetivo guiar, 

direcionar e ajudar. 

2. Desempenho; fazer com que todos os colaboradores trabalhem para o sucesso da 

entidade. 

3. Empowerment (autorizar e delegar tarefas); permitindo aos funcionários sentirem-

se envolvidos e tomar decisões. 

4. Responsabilidade; fazer com que todos se sintam responsáveis pelos cumprimentos 

de objetivos. 

5. Responsabilidade pelos clientes; a prioridade de cada um é a satisfação do cliente 

mantendo sempre ótimo relacionamento 

6. Informação; partilhada a todos os departamentos 

 

Princípios baseados na flexibilização da gestão 

1. As metas; são claramente definidas e comunicadas aos trabalhadores que estão 

interligadas com a avaliação de desempenho. 

2. Motivação e Recompensa; o gestor tem de ter habilidade para saber reconhecer o bom 

desempenho dos seus colaboradores, e recompensa los.  

3. Planeamento; deve estar sempre de acordo com a visão da empresa. 

4. Recursos; são concebidos em conformidade com as necessidades. 

5. Coordenação; é feita em sintonia com as tendências de mercado e não baseada em 

períodos de planeamento 

6. Mensuração e controle; são avaliados e discutidos os resultados dando origem a tomadas 

de decisão.    
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Para Hope (2009), este processo não baseado em orçamentação implica mudanças radicais 

a nível de liderança e planeamento. Para isso, é preciso os gestores terem uma mente mais aberta 

(Bourmistrov & Kaarbøe, 2013) e estarem aptos à adaptação de novas praticas de gestão 

(Bogsnes, 2009). 

Heupel e Schmitz (2015), definem o Beyond Budgeting como sendo um método menos 

complexo e mais dinâmico.  

Para Hammer (2006) uma organização tem de ter capacidade para enfrentar um futuro 

que não pode ser previsível.  
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II.    Parte prática 

 

Escolhi realizar um estágio para poder conhecer melhor o mercado de trabalho, o seu 

funcionamento e perceber como é que as pessoas lidam entre elas. Além disso, permitiu-me 

entender o que é feito na LDF para melhorar a qualidade do negócio, mas também perceber o 

que poderia ser modificado ou acrescentado.  

O intuito deste trabalho é demonstrar que o orçamento é uma ferramenta essencial e que 

todas as empresas devem implementar. Tem como objetivo perceber melhor a importância do 

plano orçamental numa empresa e se, de facto, deve ser considerado como uma ferramenta 

fundamental para o sucesso empresarial.  

É abordado brevemente a empresa em si, e as suas principais características. De seguida, 

são apresentadas as tarefas desempenhadas ao longo do estágio. Por fim, são expostas as 

conclusões retiradas das duas entrevistas realizadas ao Gerente Fernando Novais e à Diretora 

Financeira Ana Mota.  
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1. ”LDF, Leading Difference to Firms” como modelo 

1.1 Breve apresentação da empresa 

 

A “LDF, Leading Difference to Firms” é uma empresa que atua a nível nacional como 

agente da NOS empresarial.  

A LDF iniciou em 1998 em Vila Real com somente duas pessoas, e foi crescendo aos 

poucos chegando aos quarenta colaboradores. Em 2003, cresceu para o Porto, de seguida em 

2006/2007 para Viseu, em 2009 para Aveiro e em 2012 para Paredes.  

O core business da empresa são as empresas e a comercialização de serviços. Começou 

pela rede móvel, depois para a rede fixa, de seguida pela internet e internet móvel, e desde 2014 

com os pacotes com televisão integrada. Têm também outro tipo de serviços mais sofisticados 

que são centrais inteligentes mais virtuais, como o Microsoft Office 365.  

A LDF tem por missão “ser um parceiro tecnológico que através da criação de relações, 

com empresas e pessoas, constrói soluções tecnológicas integradas que simplificam, otimizam 

processos e geram eficiência e valor aos clientes”.  

A estratégia da empresa está essencialmente baseada numa estratégia de crescimento e 

expansão focando-se na relação de confiança dos clientes.  

Relativamente à comunicação interna da empresa, existe o Office 365 com uma rede 

social interna. Cada colaborador possui um email de empresa tendo acesso à informação e à 

partilha de ficheiros. Se sair um novo produto por exemplo, é colocado como ficheiro de 

partilha cujos trabalhadores têm acesso através de uma plataforma eletrónica com manuais e 

procedimentos. 

A nível hierárquico, existe uma direção comercial (responsável pelos comerciais) e o 

gerente, o Engenheiro Fernando Novais, responsável pelo conjunto dos colaboradores. A 

direção financeira é composta por duas pessoas e a parte administrativa por três. 

Quando é feito o recrutamento, é disponibilizado um manual de procedimentos com os 

direitos e deveres do trabalhador. Na área comercial, existe também um sistema de avaliação: 

todos os meses é analisado através de métricas quantitativas a performance de cada um. Cria-
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se assim uma cultura dentro da organização onde não é apenas o Gerente Fernando Novais a 

chamar à atenção, mas sim as pessoas que entendem quando têm uma atitude menos positiva. 

Segundo o Engenheiro Fernando Novais, as quatro principais características de um gestor são 

as seguintes: autenticidade, capacidade de inspirar, capacidade de promover o desenvolvimento 

das pessoas e inovação. 

Segue um breve relatório das tarefas que me foram atribuídas ao longo destes meses e 

que me permitiram ter uma visão realista do mercado de trabalho ganhando assim experiência 

profissional. De seguida, para poder desenvolver e complementar o relatório de estágio, foram 

realizadas entrevistas ao Gerente e Proprietário da LDF e à diretora financeira.   
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1.2 Relatório das tarefas desempenhadas 

Estagiei no departamento financeiro, dado que, por motivos alheios, uma das 

responsáveis deste departamento teve ausente. O principal objetivo foi integrar-me na realidade 

da empresa dotando de conhecimentos teórico-práticos. Permitiu-me adquirir uma formação 

base levando a uma correta execução das funções de gestão e administração. Além disso, com 

o estágio, fui conhecendo as exigências legais no âmbito da empresa, os diversos intervenientes 

e respetivas competências. Também me levou a desenvolver atividades contribuindo para a 

minha primeira experiência no mercado de trabalho na área da Gestão.  

A minha orientadora de estágio foi a Doutora Ana Mota, responsável pela direção 

financeira, que exerce as seguintes funções: previsão orçamental, fazendo com que o seu 

cumprimento seja uma realidade e apurando os desvios; lançamento de toda a contabilidade; 

análises financeiras; articulação entre clientes e fornecedores; pagamentos…. Além disso, 

também é responsável pelo departamento dos Recursos Humanos. Para além de ter sido a minha 

orientadora de estágio, foi uma pessoa amiga ao longo do tempo que tive presente na 

organização. Transmitiu-me os seus conhecimentos, e fez com que eu desempenhasse 

determinadas tarefas com autonomia. 

 

 

 

Área da Contabilidade 

Desenvolvi funções na área da contabilidade. Organizava as pastas segundo uma 

divisória equivalente aos diários utilizados na Contabilidade: 

- Despesas: faturas dos fornecedores, e outros custos.  

- Compras  

- Bancos: são impressos os extratos e os movimentos e conferidos.  

- Vendas 

- Caixa: trata-se de todos os movimentos de tesouraria da empresa.  
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Após a organização das pastas, vem a fase da classificação. Tive oportunidade de 

realizar diversas vezes, que de seguida era verificada pela Dr.ª Ana Mota. Numa terceira fase, 

lançávamos no programa de contabilidade Sage, que também pude experimentar. 

 

Área dos Recursos Humanos 

Além destas funções da área da Contabilidade, desempenhei também funções do 

departamento dos Recursos Humanos sendo que a LDF, disponibiliza a todos os seus 

comerciais:  

- Um carro; com um plafond de gasóleo que é decidido em função da zona de trabalho 

de cada um. 

- Um telemóvel com uma mensalidade por mês 

- Via Verde 

Todos os meses, é verificado os “excessos” da parte dos colaboradores. Existem 

ficheiros internos onde é validado se o comercial em questão não gastou além do seu plafond; 

se as portagens também foram devidamente descontadas em horário de trabalho; e se as 

comunicações não ultrapassaram as mensalidades atribuídas. Tratava do apuramento desses 

ficheiros que eram realizados a partir do dia 15 de cada mês. Além disso, calculava as comissões 

de acordo com o sistema comissional implementado.  

Após o apuramento destes valores, são realizados os salários no programa Sage. São 

introduzidos os dados, desde dos dias de férias que cada um tirou no mês em questão a licenças 

de maternidade, faltas, baixas médicas, etc….  

De seguida é feita a entrega das contribuições para a Segurança Social e dos fundos de 

compensação até o dia 10 de cada mês cujos pagamentos têm data limite. 
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Área da Gestão Financeira 

Foi-me ensinado como são realizados os pagamentos, desde os custos da empresa 

(faturas para pagar, pagamento aos fornecedores…) aos pagamentos dos salários. Um dos 

princípios da LDF é pagar sempre dentro dos prazos estipulados. 

Além disso, aprendi a trabalhar com o PHC. Trata-se de um programa de faturação que 

desenvolve ferramentas de gestão com o intuito de facilitar a tomada de decisão do utilizador, 

mas também o seu dia-a-dia. Além da faturação, permite uma gestão de stocks muito mais 

eficiente. Durante o estágio, elaborava diariamente as guias de transporte para os colaboradores 

da parte técnica que deviam, obrigatoriamente, possuir as guias nas carrinhas para as 

intervenções.  

Existem também ficheiros internos da NOS que são identificados mensalmente e que 

permitem saber qual a produção de cada comercial. No início de cada mês tratei da identificação 

desses ficheiros que contêm informações fundamentais (nomes dos clientes de cada comercial, 

serviços que eles conseguiram fechar por zonas, etc). 

Por fim, preenchia mensalmente os orçamentos. Além de ter tido uma visão aprofundada 

da constituição de uma empresa, entendi a real importância desta ferramenta. Só se consegue 

ter um futuro desejado se tiver noção das incertezas que podem aparecer.  

No orçamento são estabelecidos todos os custos por comercial (isto é o real valor que 

cada um significa para a LDF) desde o gasóleo que gasta, ao custo da segurança social que cada 

um representa para a empresa, por exemplo. Através das duas entrevistas que seguem, percebe-

se que este método é essencial para melhorar o funcionamento do negócio. Não só é 

fundamental aos responsáveis interpretarem de maneira correta o plano orçamental, como 

também é fundamental os colaboradores perceberem qual o custo real que ocupa e qual o seu 

proveito.  

Obviamente que os números não “dizem tudo” a nível empresarial, mas são uma dica 

chave para perceber se algo está a correr bem ou mal. Em situações de incerteza, é essencial a 

tomada de medidas assertivas permitindo encontrar soluções que vão ao encontro do bem-estar 

de todos dentro da organização. Além de ser um guião para todos, esta ferramenta permite 

educar as pessoas. Essa educação baseia-se na partilha de valores comuns levando a uma cultura 
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interna semelhante. Quando os membros de uma organização partilham os mesmos ideais, o 

caminho escolhido para alcançar os fins desejados é idêntico. 

 

Área da Gestão Comercial 

No final do estágio, o Engenheiro Fernando Novais propôs-me um trabalho na área da 

Gestão Comercial. No grupo LDF existe uma empresa de seguros parceira de várias seguradoras 

tais como a Lusitania, Liberty, Allianz… Esta empresa é composta por três comerciais. 

O trabalho que me foi pedido foi a elaboração de vários ficheiros no Excel que 

descriminassem todos os seguros fechados por mês, por comercial, e por zona, permitindo a 

elaboração de um sistema comissional. Este trabalho foi desafiante porque, além de ter tido 

uma visão da gestão comercial, tinha autonomia total durante esse tempo. 
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2. Metodologia e Questões de Investigação 

O relatório de estágio baseia-se numa metodologia puramente qualitativa e não 

quantitativa. A realização de o estágio curricular permitiu conhecer melhor o mercado de 

trabalho, o seu funcionamento e perceber como é que as pessoas lidam entre elas. 

O método utilizado foi a realização de duas entrevistas (uma ao Sócio Gerente e outra à 

diretora do departamento financeiro). A partilha de opiniões permite ter uma ideia mais 

detalhada e assertiva sobre o conceito de orçamentação e sobre a sua relevância dentro de uma 

organização.  

Para defender este tema, os entrevistados responderam a oito perguntas de investigação:  

1. Na sua organização, que importância é dada a orçamentação? E quando é que é elaborada? 

2. Existem 3 tipos de orçamentos: o autoritário (a elaboração é feita exclusivamente pelos 

gerentes); o participativo (é feito em conjunto com os líderes e com os restantes membros da entidade); 

o consultivo (a elaboração é feita pelos responsáveis, no entanto é tomada em conta as opiniões dos 

restantes colaboradores). Em qual deste se enquadra a LDF? E porque acha esse método melhor que 

os outros? 

3. Acha que a elaboração de um orçamento permite gerir melhor situações de incerteza? 

4. Na sua organização, fazem-se reuniões periódicas? Se sim, os resultados das mesmas 

influenciam o orçamento? 

5. As informações que estão no plano orçamental são partilhadas entre todos os membros da 

organização? Se sim, como é que acha que os colaboradores devem ver o orçamento? (guião…) 

6. O papel de um líder é despertar e manter a motivação no trabalho. Acha que consegue 

perceber através do orçamento, se os seus funcionários estão satisfeitos e motivados?  

7. Alguma vez se apercebeu de algo errado na organização através dos números do orçamento? 

Dê um exemplo. 

8. Como é que pode relacionar o plano orçamental com o sucesso empresarial da sua 

organização? 

Após terem sido analisadas devidamente, foram retirados os resultados que seguem a 

baixo. 
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3. Resultados  

Há uma concordância das opiniões do Engenheiro Fernando Novais e da Doutora Ana 

Mota. Ambos têm uma visão e uma cultura empresarial idênticas. São da opinião de que o 

orçamento, além de permitir definir objetivos monetários, também permite ter uma perceção 

mais realista das perdas e dos ganhos da LDF. Falam numa melhor interação com os 

fornecedores tendo um controle de custos mais eficiente. 

A elaboração dos orçamentos é elaborada no final de cada ano em função do método e 

da estrutura da NOS. Podem, por vezes, surgir modificações repentinas dessa estratégia e assim 

atrasar a elaboração do plano orçamental. O orçamento é feito pelo departamento financeiro 

composto pelo Engenheiro Fernando Novais, a Doutora Ana Mota (diretora financeira) e a sua 

colega também responsável pela área financeira. Além disso, também participam na construção 

do plano orçamental dois responsáveis da área comercial. O orçamento é preenchido 

mensalmente num ficheiro interno da LDF e com um espaço de mais ou menos 30 dias.  

O orçamento da LDF é dividido em três partes:  

1. A estimativa, elaborada pelos elementos participativos. Isto é, baseando-se em dados 

anteriores, aquilo que é esperado ao longo do ano (custos e proveitos).  

2. O real, que é preenchido todos os meses pelas duas responsáveis do departamento 

financeiro. 

3. E as diferenças, isto é, as variações entre o que foi estimado e aquilo que realmente 

aconteceu.  

Estes resultados são discutidos nas reuniões periódicas onde são feitas avaliações e 

correlações. Além disso, estas reuniões permitem tomar decisões assertivas no tempo certo. 

Na LDF, o plano orçamental estabelecido é uma mistura do participativo e do 

consultivo. Como foi referido na entrevista do Engenheiro Fernando Novais, existe um 

conjunto de elementos que participam na elaboração do orçamento tendo assim opiniões de 

vários departamentos para evitar demasiadas retificações ao longo do ano. Também é 

consultivo porque é partilhado com todos os membros da organização. Todos os comerciais 

sabem o plafond que lhes é atribuído por mês para eles não ultrapassarem. Dá também a 

conhecer ao colaborador a qualidade do seu trabalho e a sua performance. Por fim, tanto o 
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Engenheiro Fernando Novais como a Doutora Ana Mota, afirmam que não se trata de um 

orçamento autoritário pois são feitas retificações ao longo do ano. 

Relativamente à pergunta se o plano orçamental de uma empresa, permite gerir melhor 

situações de incerteza as opiniões são semelhantes. Têm uma visão mais realista porque 

baseiam-se nos dados do ano anterior. Apesar de existirem mudanças repentinas, ter 

conhecimento dos custos do ano anterior dá uma visão mais assertiva da situação levando a 

tomadas de decisão com firmeza e segurança.  

Segundo o Engenheiro Fernando Novais, o orçamento permite dar um alerta daquilo 

que está a correr mal. Se os custos começarem a ser superiores aos proveitos, não se pode 

continuar a gastar em determinadas situações. No entanto, é preciso também saber desligar-se 

do orçamento se for mais vantajoso para a empresa. Por exemplo, investir em algo que não 

estava previsto. Daí reforçar a ideia de que um orçamento não deve ser autoritário. Como diz o 

Engenheiro Fernando Novais “não devemos ser fechados nem escravos daquilo que 

escrevemos, mas obviamente tentamos ser o mais disciplinado possível!”.  

Relativamente aos colaboradores no geral, segundo o Engenheiro Fernando Novais, eles 

devem ver o orçamento como uma orientação para cumprir os objetivos definidos. Daí a 

importância das reuniões onde são discutidos os resultados dos comerciais e apurado o que está 

a correr bem ou mal. É comunicado ao colaborador esta análise tentando perceber o que pode 

estar a prejudicar o empenho do trabalhador tomando assim decisões mais assertivas e de acordo 

com cada um.  

Um bom gestor deve conhecer os seus trabalhadores especificamente. Obviamente que 

o orçamento não diz tudo. Mas, por exemplo, se a produção de um comercial estiver a decrescer 

significativamente, é porque algo está a correr mal, que seja a nível pessoal ou profissional. 

Também se tiver valores excessivos de gasóleo, portagens, telecomunicações, é preciso chamar 

a atenção. Um bom gestor tem de ter capacidade para saber resolver estas situações.  

Por outro lado, se os trabalhadores estiverem motivados e satisfeitos, é refletido nos 

valores da produção. Num determinado escritório da LDF, a produção aumentou 

excessivamente e descobriu-se que as vendas não estavam a ser feitas de forma “ética”. Além 

de uma pessoa ter em atenção as alterações negativas do plano orçamental, também é preciso 

dar importância às alterações positivas que surgem de maneira repentina. 
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A pergunta crucial da entrevista, é se existe ou não uma relação entre o sucesso 

empresarial da empresa e a orçamentação. Segundo o Engenheiro Fernando Novais, esta 

ferramenta é fundamental para a LDF continuar a ter sucesso hoje. Antigamente, não eram 

elaborados orçamentos o que era prejudicial para a empresa. Como orçamento percebe-se se a 

estratégia que está a ser adotada é a correta ou, se pelo contrário, é necessário alterar essa 

estratégia.  

Para a Doutora Ana Mota, o mais importante na elaboração do orçamento é o controle 

de custos para que os desvios sejam nulos ou “quase nulos”. Além disso, dá a conhecer aos 

colaboradores o espaço e importância que ocupam dentro da LDF. Um trabalhador que saiba o 

lucro que dá a empresa tem uma autoestima maior. Se um colaborador for chamado à atenção 

por causa dos seus gastos excessivos tem de perceber onde pode poupar dinheiro. São regras 

que devem ser seguidas, e que permitem “educar” todos os trabalhadores na mesma direção, 

levando a uma cultura organizacional idêntica.  

As duas entrevistas reforçam a ideia de que a orçamentação é um fator critico para o 

sucesso empresarial. Quando um empresário sabe aquilo que pode gastar, torna-se mais fácil 

gerir o negócio. Obviamente que um gestor não se pode limitar só ao orçamento, mas é uma 

ferramenta que dá indícios relativamente ao bem-estar dos colaboradores, aos seus custos 

diretos e indiretos…  

Os números, apesar de não representarem tudo, permitem uma visão mais realista. Todas 

as empresas deveriam implementar este método, não só para perceber os custos, mas também 

para perceber o mérito e desempenho de todos. Através do orçamento, são atribuídos prémios, 

mensais ou semanais, conforme o alcance dos objetivos pré-definidos contribuindo para a 

satisfação e motivação do funcionário. Um trabalhador merece ser recompensado consoante o 

seu desempenho. E, o gerente tem de dar mérito às pessoas e reconhecer as competências de 

cada um promovendo-o com prémios, não só monetários.  
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Conclusão  

As organizações estão cada vez mais consciencializadas da importância em adotarem 

mecanismos que permitam ter maior controlo da estrutura organizacional. A orçamentação não 

deve ser vista como uma ferramenta puramente numérica. Um bom gestor consegue, através do 

orçamento, deduzir questões relacionadas com a motivação dos seus colaboradores.  

Além disso, o orçamento dá a entender a visão da entidade que deve ser partilhada 

perante todos. O objetivo é convencer primeiro o seu público interno (os colaboradores) de que 

o produto/serviço é realmente interessante e fazer com que eles, se fossem clientes, 

comprassem.  

As pessoas devem agir numa organização de forma coletiva, ainda que aprendam 

individualmente. Isto porque, a partilha dos distintos saberes, melhora a aprendizagem dos 

funcionários, a circulação da informação e evita perdas de conhecimento importantes. Daí a 

importância das pessoas se relacionarem.  

Relativamente à minha experiência no mercado de trabalho foi muito positiva. Além de 

me ter sido dado a oportunidade de conhecer melhor o mercado de trabalho, as pessoas que 

trabalharam comigo ao longo destes meses foram sempre muito cuidadosas comigo. 

Integraram-me da melhor maneira e foi um gosto enorme tê-las ao meu lado. Ensinaram-me 

tudo o que conseguiram, e, acabo este estágio de coração cheio e com novas competências que 

fui adquirindo.  
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Futuras linhas de investigação 

 Dentro deste tema, seria relevante entrevistar o restante dos colaboradores para perceber 

qual a perceção de cada um relativamente ao orçamento. Também seria pertinente usar um 

método quantitativo e não qualitativo permitindo analisar desvios e tirar conclusões mais 

assertivas e realistas.  

 Outro tema que faria todo interesse investigar seria qual o papel de um gerente. Isto é, 

a importância de um gerente dentro de uma organização. O contentamento dos consumidores 

depende em grande parte do bem-estar profissional dos colaboradores (De Morais & Soares, 

2010) que têm de ser vistos como clientes internos à organização. Um funcionário satisfeito no 

seu trabalho executa melhor uma tarefa do que um colaborador que esteja desmotivado e 

desinteressado profissionalmente.  

Para isso, os gerentes têm por obrigação respeitar os seus trabalhadores e trata-los de 

maneira que não haja injustiça fortalecendo uma relação de confiança. No que diz respeito à 

autonomia, o gerente tem de saber delegar tarefas, para fazer com que o trabalhador se sinta 

responsável pelo sucesso da entidade.  

 Neste sentido seria interessante elaborar uma dissertação que investigasse várias 

empresas portuguesas. Seria relevante para a investigação obter, não só a opinião dos que fazem 

parte da “Gestão de Topo”, mas também dos funcionários situados ca baixo na “hierarquia”.  

Outro tema que faria todo sentido investigar seria a satisfação e motivação dos 

funcionários relacionadas com a cultura organizacional e comunicação interna. Uma das 

hipóteses sobre a motivação mais reputadas na literatura é a da “hierarquia das necessidades”, 

desenvolvida por Maslow (1987). A ideia de Maslow é que para as pessoas se sentirem 

satisfeitas e motivadas é necessário que as necessidades humanas de cada uma delas sejam 

satisfeitas (Chiavenato, 2014). Além disso a motivação deve ser relacionada com a liderança e 

a cultura organizacional da empresa (Batista & Santos, 2015). Um colaborador integrado na 

entidade faz com que os seus objetivos organizacionais sejam cumpridos (Montana & Charnov, 

2010) e considera a cultura organizacional como um modelo a adotar (Schein, 2011).  

Cada organização opta por uma cultura organizacional que se adequa melhor à visão e 

missão implementada (Bardine, 2002). Esta motivação depende essencialmente do gerente que 

tem como responsabilidade estimular e incentivar os seus funcionários (De Carvalho & Santos 
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de Freitas, 2015). Neste sentido, os gerentes identificam as necessidades de cada um e propõem 

soluções para que os funcionários tenham capacidades suficientes para satisfazê-las (Gil, 2011). 

É necessário lutar pelos talentos dos colaboradores (Arnd, Christian & Torsten, 2015), 

e oferecer uma visão que valorize o âmbito do trabalho (Gary & Faruk, 2015). Neste sentido 

seria interessante também estudar a relação entre a motivação e a comunicação interna que 

permite facilitar a comunicação empresarial (De Melo, 2014). A implementação de uma 

comunicação vertical, por exemplo, pode ser uma ótima opção. Todos os funcionários devem 

ter acesso aos supervisores e gestores sem precisarem de intermediários (Gounaris, 2006) 

levando a uma maior coordenação entre eles (Ruggiero, 2002). 

 Acabo com uma citação de um Grande Homem, que foi considerado dos melhores 

Líderes até hoje, e que determina a maior qualidade que um líder deve ter:  

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.” 

(Nélson Mandela) 
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Anexos 

Entrevista 1 – Engenheiro Fernando Novais  

 

A - Guião de observação da entrevista e breve caracterização dos entrevistados 

Guião de observação 

Nome da empresa  LDF, Leading Difference to Firms, LDA 

Atividade da empresa Telecomunicações e TICs 

Data da realização da entrevista 14 de março de 2017 

Local da realização da entrevista Sede LDF, Vila Real 

 

Localização da empresa 

              Morada         
Avenida João Paulo II, lote 22, loja 2   

5000 - 198 Vila Real 

  

 

Caracterização socioeconómica do entrevistado 

Nome  Fernando Novais 

Idade 42 anos 

Habilitações Literárias 

Licenciatura em Engenharia Zootécnica   

            Pós Graduação em Marketing 

               

              Cargo ocupado na empresa 

 

            Proprietário e Gestor 

B - Categorias/ dimensões de análise da entrevista 
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Enquadramento da LDF num plano orçamental adequado  

Maryline - Como o Engenheiro já sabe, estou neste momento a elaborar o meu relatório de 

estágio para a minha tese de mestrado, e preciso de realizar uma entrevista que tem como 

principal objetivo investigar até que ponto os gerentes das empresas portuguesas estão 

sensibilizados para a importância da orçamentação em termos de sucesso empresarial. 

Engenheiro - A meu ver é um tema bastante interessante! Vamos lá…  

Maryline - Também acho, pois, penso que é uma ferramenta essencial para o sucesso 

empresarial… pronto, vamos então à primeira pergunta. Na LDF, que importância é dada a 

orçamentação? E quando é que é elaborada? 

Engenheiro - Os orçamentos são elaborados normalmente no final do ano anterior, apesar de 

estarmos um bocado pendentes do nosso principal parceiro que é a NOS. Nós elaboramos o 

nosso orçamento dentro da lógica de qual é a estratégia da NOS e da nossa para o ano seguinte 

e, a partir daí construímos o orçamento… O que acontece é que, por vezes, com as reuniões, há 

alterações das estruturas da NOS e alterações das estratégias, o que faz com que por vezes temos 

de adiar a elaboração do nosso orçamento… e isso refletiu-se este ano, por exemplo, porque 

nós não conseguimos fazer um orçamento em tempo útil, e estamos a ultimar o nosso orçamento 

e já estamos em abril! Isto porque houve várias alterações na estratégia da NOS… houve 

reestruturações também deles em termos de forma de pagamento e nos também tivemos 

alterações estruturais que fez com que nós adiássemos este processo, porque não queríamos 

fazer um orçamento baseado em dados que não fossem suficientes, mas normalmente nós 

fazemos isso entre outubro/novembro e depois fechamos após as reuniões internas na altura de 

dezembro. Perguntaste qual importância que demos?  

Maryline - Sim… 

Engenheiro - É muito importante. Há uns anos atrás, no início, se calhar por falta de 

conhecimento, mas nós não fazíamos orçamentos. Geríamos um bocado, e porque o negócio 

também permitia isso, era um negócio muito dinâmico, as coisas alteravam-se de três em três 

meses, as regras… e nós também não tínhamos propriamente uma estrutura tao 
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profissionalizada para o fazer. Nos últimos sete anos, oito… começamos a fazer orçamentos. E 

é muito importante porque nos da… não só perceber se estamos a ir no bom caminho, nós 

fazemos normalmente o que é a estimativa, o que é que nós estimamos, o que é que é o real e 

depois as diferenças e fazemos reuniões periódicas para podermos fazer avaliações e as 

respetivas correlações. Nós hoje conseguimos ter um sistema que nos permite a informação 

mais rápida dos últimos tempos, o que nos permite também tomar decisões mais dentro do 

tempo útil! Antigamente… nós no inicio tivemos uma certa dificuldade porque não tínhamos 

sistemas informáticos, nem informação suficiente disponível, para que quando fazíamos o 

orçamento andarmos de dois em dois meses a ver… Às vezes estávamos a agir sobre 

informação que já tinha decorrido quatro ou cinco meses sobre isso! Nós, entretanto, 

desenvolvemos um “ficheirinho” interno, que consegue mensalmente, e com um espaço de mais 

ou menos trinta dias, perceber o que é que foi o real face ao estimado. Mas, para concluir, a 

importância para nós foi perceber se os objetivos pelo qual estávamos propostos a fazer eram 

ou não cumpridos e poder corrigir. Além disso, nós antes tínhamos apenas um objetivo 

comercial, ou seja, temos que produzir, temos que vender x, temos que ver a rentabilidade…, e 

o orçamento permite-nos começar a construir objetivos em termos monetários, em termos de 

dinheiro, em termos de eficiência de custos, permite-nos também perceber as perdas e os ganhos 

que temos e as ineficiências! Permite-nos também negociar melhor com os fornecedores, 

porque nós percebemos depois ao olhar para os orçamentos os custos que existiam e aquilo que 

era a nossa perceção sobre os custos. Porque nós muitas vezes tínhamos perceções sobre os 

custos, às vezes mais altas que o que realmente eram, e às vezes mais baixas do que realmente 

eram. O problema é que às vezes eram mais altas do que aquilo que pensávamos! Isto permitiu 

também negociar melhor um conjunto de custos e estruturarmos… e também ter uma realidade 

muito mais aproximada do que realmente é a realidade aos nossos colaboradores. Porque os 

orçamentos também são partilhados com os nossos colaboradores e eles entendem se o seu 

trabalho está a construir valor ou se não está a construir valor! O que nos permite também a nós 

ter dados suficientes para poder, com os vários departamentos, melhorarmos a performance… 

E ao colocarmos objetivos financeiros, começamos a perceber também a margem de negócio e 

perceber qual é realmente a liquidez gerada, o custo por comercial, o custo que uma pessoa 

efetivamente tem direta ou indireta e tomar decisões muito mais eficientes, assertivas…. 

Basicamente a importância é isso… 
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Maryline - Acho que já respondeu a segunda pergunta…. Existem 3 tipos de orçamentos: o 

autoritário que a elaboração é feita exclusivamente pelos gerentes; o participativo que é feito 

em conjunto com os líderes e com os colaboradores e o consultivo que a elaboração é feita pelos 

responsáveis, mas é partilhada na organização...  

Engenheiro - Eu acho que temos aqui uma coisa que é quase transversal às três. Apesar que… 

não, não temos, é 2! É o participativo e o consultivo. Pronto… Não é autoritário porque não 

sou eu que o faço e obrigo as pessoas a fazer. É participativo porque tem um conjunto de 

elementos, não só o departamento financeiro que o elabora, pois, sou eu como gerente, são mais 

duas pessoas do departamento financeiro que o elaboram, mais os responsáveis da área 

comercial que são 2 pessoas que participam na própria elaboração do orçamento e nos 

respetivos custos previsíveis que possamos ter de forma que eles também possam entender se 

aquilo é real ou não é real… e se faz sentido para não haver grandes retificações ao longo do 

ano! Mas também é de alguma forma consultivo. Porquê que é de alguma forma consultivo? 

Porque nós acabamos por partilhar e dizer às pessoas, que não têm uma participação direta, a 

alguns colaboradores, qual é o custo que ele tem e o que é que lhe é dado em plafond por 

exemplo de gasóleo, de portagens… e podem haver retificações, ou seja, não é autoritário! Mas 

pode haver retificações porque nos é justificado que aquele plafond de gasóleo ou de portagens 

ou de equipamento para um telemóvel ou outra coisa qualquer… poderá não estar a fazer 

sentido! Mesmo… um orçamento para pneus ou despesas de viatura poderá não estar a fazer 

sentido face à realidade e face ao que cada um tem! 

Maryline - Mas o comercial então também tem noção disso… 

Engenheiro - Também tem noção em termos de custos… Mas só tem noção porque existe um 

orçamento! E porque nós começamos a partilhar as coisas, caso contrário não tinham noção. 

Basicamente é isso… 

 

O orçamento visto como uma ferramenta flexível  

Maryline - Acha que a elaboração de um orçamento permite gerir melhor situações de 

incerteza? 
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Engenheiro - Claro que sim, permite... Mesmo na incerteza, um empresário, se fizer um 

orçamento e olhar… porque nós normalmente fazemos um orçamento baseado nos custos do 

passado, do ano anterior! Na realidade do mercado, o que é que hoje nós temos como perspetiva 

do que vão ser, por exemplo, os seguros, qual vai ser o preço do gasóleo, das 

telecomunicações… qual é o custo das coisas mais certas por exemplo da segurança social, os 

IRC, os PPC, nós temos a noção porque temos dados anteriores! E isto faz com que num período 

de incerteza, ou seja, num período em que existe uma incerteza nas vendas, o mercado está com 

flutuações, há mudanças na situação dos impostos, etc… permite que nós saibamos qual a nossa 

almofada… ou se temos almofada ou se não temos almofada, o que depois permite também 

tomar decisões com mais segurança, e às vezes, não tomar decisões porque percebemos que 

tomar uma decisão naquele momento pode colocar em perigo a nossa situação! E a disciplina 

com que a cumprimos faz com que nos períodos de incerteza, essa percentagem de incerteza 

não seja assim tão grande, digamos assim, porque nós sabemos que, “ok… nós estamos aqui 

com uma almofada, temos aqui uma ajuda mais ou menos simpática, há este negocio para fazer 

ou este investimento para fazer, deixa ver, está muito incerto, se isto eventualmente correr mal, 

eu não morro”. Mas também pode acontecer o contrário e dizer assim, “não isto é demasiado 

arriscado” porque nós estamos quase sem almofada, já nem quase colchão temos, já estamos na 

tabua da cama digamos assim, podemos estar otimistas, mas se olharmos para o orçamento e 

dizer assim “se calhar é melhor não”. Vamos esperar dois ou três meses, ou então vamos 

recolher mais dados e ver mais fundo no tipo de negócio que estamos a fazer, tentar perceber 

melhor o negócio para depois tomar melhor uma decisão! E isto acontece porque temos um 

orçamento por trás que nos permite pensar “atenção que vocês estão no vermelho, portanto não 

faças isto porque a coisa pode correr mal”. Por outro lado, é preciso ter o bom senso, também, 

de perceber que não podemos ser rígidos em relação ao orçamento porque o orçamento é uma 

perceção que nós temos do que pode acontecer, mas não é a realidade! E depois podemos olhar 

e perceber que temos uma excelente oportunidade de negócio, bem como, não podemos deixar 

de tomar determinadas tipo de decisões no investimento, por exemplo, em infraestruturas, ou 

investimentos em formação de Recursos Humanos, etc... ou inclusive até na contratação de 

talentos, porque no orçamento não estava previsto! E depois deixamos de perder os talentos, ou 

deixamos de fazer o desenvolvimento, ou deixamos de fazer um investimento porque não estava 

previsto no orçamento e aí é preciso o bom senso também e uma flexibilidade… e também 

distinguir um bom gestor de um menos bom gestor…   
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Maryline - Também já respondeu a esta pergunta, que é se na LDF se fazem reuniões 

periódicas? E se essas influenciam o orçamento? 

Engenheiro - Sim, influenciam um bocado o orçamento porque, às vezes, é aquilo que eu estava 

a falar, quer o próprio elemento mais da base hierárquica, quer o elemento intermédio, quer o 

elemento superior, entende que o orçamento foi construído tendo em conta as alterações do 

mercado, levando a fazer retificações sejam para cima, sejam para baixo! Isto é, vamos dar um 

exemplo muito simples… nós temos um comercial que está a trabalhar na zona de Viseu, por 

exemplo, e houve uma restruturação porque a NOS passou-nos uma base de dados da zona da 

Guarda, o plafond do orçamento de gasóleo era por exemplo cem litros ou cento e cinquenta 

litros, e percebes que ele precisa de 180 litros, e que automaticamente o carro vai fazer mais X 

quilómetros, e desgastar mais pneus… nós temos o bom senso de fazer retificações porque 

temos ali uma riqueza, uma oportunidade de ganhar mais dinheiro! Ou seja, não somos 

fechados, nem escravos daquilo que escrevemos! Obviamente, tentamos ser o mais disciplinado 

possível. Agora, por exemplo, nós não sabemos… por exemplo, a flutuação do preço do gasóleo 

tem uma influencia muito grande na nossa atividade! Nós já chegamos a ter cinquenta carros. 

Hoje temos menos, temos a volta de trinta, mas o custo do gasóleo é muito alto, apesar de nós 

termos conseguido uma redução considerável, as variações do preço do gasóleo são muito 

drásticas! Já tivemos gasóleo a 1.10 ou 1.09, mas já tivemos gasóleo a 1.40 ou 1.45. E agora 

está outra vez no 1.30 e qualquer coisa… portanto, isto em muito litros que nós gastamos pode 

nos alterar o orçamento para pormos a gastar mais ou então darmos uma folga orçamental! E, 

às vezes, o desfasamento pode ser de forma grande. Por um lado, é bom, se for o preço muito 

abaixo do que nós colocamos no orçamento, o que nos dá uma folga orçamental, mas também 

pode ser mau, portanto, estou a dar aqui um exemplo de como nós podemos eventualmente 

alterar. Este é o objetivo, quer retificar excessos que não estão previstos no orçamento, e 

verificamos que é preciso corrigir rapidamente porque estamos a ultrapassar o orçamento, não 

porque o mercado esteja propriamente a mudar, mas porque nós não estamos a ser disciplinados 

nesta construção, ou seja, exatamente o contrario, porque estamos a ser excessivamente 

disciplinados e o mercado não está a responder, e a realidade do mercado não é a mesma da que 

nós construímos, então temos que o ajustar. Não somos ortodoxos ou fundamentalistas nessa 

parte…  
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“Entrelinhas” de o orçamento…  

Maryline - Exatamente… e como é que acha que os colaboradores devem ver o orçamento? 

Como um guião… por exemplo? 

Engenheiro - Exatamente… Eu acho que o orçamento, muito bem, deve ser um guião. É uma 

orientação! Eu tenho que em janeiro ter isto, fevereiro, março, abril, junho… e tenho que ter o 

bom senso de tentar cumprir o melhor do orçamento, mas tenho que ter o espírito crítico para 

conseguir, a partir dos dados do mercado, chegar ao departamento financeiro, e nas reuniões 

realizadas, e dizer assim “eu acho que isto não está a refletir a realidade, é preciso ajustar ou 

para cima ou para baixo esta estimativa”. O que nunca deve acontecer é por livre ou espontânea 

vontade, sem validação e sem olhar para os dados, modifica-lo porque nos parece! O que nos 

parece, quando há um orçamento, deixa de fazer sentido. Se nós começamos a tomar decisões 

porque nos parece e não olhamos para o orçamento, então assim não tem validade nenhuma. 

De facto, o orçamento é exatamente isso para todos os colaboradores, uma orientação, e 

perceber face aquilo que é esperado por eles, o que é que eles têm de fazer, depois, acaba por 

ser motivacional para o outro lado… Porquê? Porque se eu estou a fazer bem, vou ficar 

satisfeito e motivado, e se eu estou a fazer mal, por outro lado, vou tentar fazer os possíveis 

para corrigir. é uma espécie de GPS que nos vai orientar ao longo do caminho!  

Maryline - Por outro lado, o papel de o líder é despertar e manter a motivação no trabalho. 

Acha que consegue perceber através do orçamento, se os seus funcionários estão satisfeitos e 

motivados? 

Engenheiro – Bem… eu teria uma visão um bocado redutora se achasse que o orçamento me 

diz se as pessoas estão motivadas, porque o orçamento tem uma componente que tem o 

dinheiro, ou seja, se estamos a ganhar mais dinheiro ou se estamos a ganhar menos dinheiro, 

ou se um comercial está a ganhar mais comissões ou se está a ganhar menos comissões… e eu 

não quero achar que a única motivação que as pessoas têm é dinheiro! Têm outras motivações, 

obviamente, mas claro que se olhar para um orçamento e o orçamento tiver acima, ou estamos 

com folga orçamental porque a produtividade está acima da média, isto é, os comerciais estão 

a produzir acima da média, eu posso achar que se eles estão acima da média, a partida estão 

mais motivados e mais satisfeitos a trabalhar, por isso que estão a produzir mais! E ao mesmo 

tempo, se verifico que no orçamento a percentagem de valor que nós estamos a passar para os 
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nossos colaboradores é maior do que no ano anterior e que continuamos em crescimento, a 

crescer lucro, mas também estamos a passar mais valor para os nossos colaboradores também 

acredito que eles estão mais motivados e consegue-se ver isso! Por exemplo, também, quando 

nós modificamos e resolvemos dar um prémio a alguém ou fazemos um encontro ou outra coisa 

qualquer... podemos dizer que estamos a trabalhar na questão da motivação. Agora, eu acho 

que o orçamento pode-se ler nas entrelinhas, mas eu não gostava de olhar só para o orçamento 

para perceber que a motivação está no orçamento! Mas, pode, obviamente, ser um indicador 

que nos pode enquadrar se há uma motivação nos colaboradores, ou não, e na própria empresa, 

porque os resultados orçamentais estão em cima, sobre o ponto de vista de liquidez daquilo que 

estava esperado. Ou, ao contrário… isto é a minha parte otimista, estou sempre a olhar para que 

a coisa corre bem! Mas se a coisa corre mal, também pode ser um reflexo de alguma 

desmotivação, ou também pode ser uma regressão do mercado…  

Maryline – Mas, por exemplo, se um comercial tiver menos produção em relação aos outros, 

se calhar é porque não está motivado, não é? 

Engenheiro - Pode acontecer isso… Ou então pode não ter competências suficientes para isso! 

Maryline – Mas, por exemplo, se durante 6 meses ele produziu bem, e de repente ele começa 

a produzir menos… 

Engenheiro – Exatamente…! Pode ser um indicador que ele pode ter um problema, quer 

pessoal, ou outra coisa qualquer, ou alguma coisa que esteja a acontecer na vida dele, fora ou 

dentro da empresa, que pode estar a condicionar. Obviamente, é um indicador, e também é um 

indicador para mim também! Quando eu recebo os relatórios nas reuniões e que vejo no 

orçamento… eu gosto de ir ao detalhe, apesar de eu ter uma visão mais macro e não ir tanto ao 

micro da situação, eu gosto muitas vezes de ir ao micro quando há mudanças de tendências, não 

é? As tendências estão mudadas, ou a pessoa está numa parte positiva e decresceu, ou, o 

resultado líquido daquele individuo era mais alto e começou a baixar, ou está há dois meses 

com uma produção mais baixa da linha de água, ou seja… começou a dar uma produção que 

não reflete o custo direto e indireto dele, o que não é normal! Ou está ali com uns gastos mais 

excessivos na viatura, ou se há ali algumas coisas que me chamam a atenção… eu tenho que 

perceber o que está a acontecer! E aí de facto o orçamento dá-me indicações, muitas vezes, para 

aquilo que, devido as áreas de negócios que temos, eu não estar em todo lado para perceber o 
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que realmente está a acontecer. E esses dados, obviamente, me ajudam a isso! Eu só não gostava 

que fossemos, mais uma vez, prisioneiros de que o orçamento nos diz tudo! Agora, que me dá 

pistas, dá, claro que sim…  

 

O orçamento como chave para o sucesso empresarial 

Maryline – E, alguma vez, se apercebeu de algo errado na organização através dos números do 

orçamento?  

Engenheiro - Sim… claro! Apercebi-me porque houve prejuízos obtidos numa série de meses 

num determinado escritório do país que me fizeram, por um lado, abrir os olhos sobre uma 

coisa que a mim me surpreendeu… no crescimento rápido daquele escritório em dois ou três 

meses! Estava a produzir muito acima da média. Também me estranhou um bocado… E depois 

isso refletiu-se, porquê? Porque estavam la dois comerciais cuja produção não era feita de uma 

forma muito ética. Obviamente, o responsável do escritório estava satisfeitíssimo! Claro, olhava 

para os resultados e eu, no início, também era assim… há uns bons anos atrás, mas quando 

aparecem resultados assim muito bons também desconfio de onde é que eles vieram assim de 

repente, e depois foi um indicador. Coloquei-me logo de prevenção, e depois, refletiu-se em 

resultados, em que depois os clientes anulavam os contratos porque a venda não tinha sido feita 

de uma forma ética! E isso representou muitos milhares de euros de retorno comissional. E aí, 

os orçamentos são grandes indicadores, quer por uma alteração positiva fora de contexto, como 

exatamente ao contrário! Como de um momento para o outro há um decréscimo, uma espécie 

de uma depressão de resultados repentina, e que não é acompanhada pela lógica de o mercado, 

e obviamente são indicadores! Digo isso da produção, como posso dizer por exemplo, no caso 

das viaturas. De repente o comercial começou a gastar muito mais! E porquê que está a gastar 

mais? Eu já cheguei no meio de setenta pessoas, aperceber-me que havia uma senhora que, duas 

vezes por semana, fazia chamadas internacionais para a Suíça porque o marido estava na Suíça, 

usando o telefone da empresa… Mas porquê que isso surgiu? Porque não era normal, face aos 

plafonds, haver ali um valor acima que eu não achava normal, mas no global, e não era muito, 

mas chamou-me à atenção, e então eu fui do macro para o micro… ok… qual é o escritório? O 

escritório, por acaso, era Viseu. Ok… Viseu, depois, quem é a pessoa que aqui está? Ok… é 

essa. Agora, vamos a fatura perceber porquê que isto está, é justificável porque é para empresa? 
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Clientes, etc..? Muito bem. O que me pareceu estranho, porque a pessoa não tinha 

necessariamente aumentado a produção!  Antes pelo contrário, andava com a produção 

relativamente baixa, e acabamos por perceber que a pessoa andava há dois ou três meses a fazer 

chamadas para a Suíça, que na altura eram muito mais caras porque era longe, que dava quarenta 

ou cinquenta euros por mês! Mas isto na altura, no meio de sessenta e tal pessoas, quase setenta, 

cada um tinha um plafond, ou seja, todos os meses era bastante dinheiro! Surgiu aquilo 

exatamente por ir ao orçamento e perceber este detalhe, esta diferença… e permitiu me corrigir. 

E tem sem duvida essa função, motivacional e perceber se alguma coisa está mal… 

Maryline -  Pois, exato… e por último, como é que pode relacionar o plano orçamental com o 

sucesso empresarial da LDF? 

Engenheiro - Eu acho que está completamente ligado! Eu acho que foi uma grande modificação 

que nos permitiu, hoje, continuar aqui, apesar de todas as dificuldades e dinâmicas dos últimos 

anos! Estas crises económicas, esta redução das empresas, este menor acesso ao crédito... 

Apesar dos créditos estarem mais baixos, as taxas de juros estavam mais altas, etc…. O 

orçamento permitiu-nos entender se a nossa estratégia era correta ou não era correta. Permitiu 

corrigir estratégias, e a nossa estratégia também corrigir o orçamento! E eu tenho sérias dúvidas, 

aliás… eu posso quase afirmar, que se nós não tivéssemos profissionalizado esta moda da 

questão orçamental, numa organização como a nossa que já tem uma complexidade hoje… está 

mais simples porque conseguimos perceber como é que ela funciona e o orçamento teve um 

peso muito importante na interpretação de como as coisas funcionam! Não só para mim! Mas 

também para as pessoas entenderem o que representam dentro de uma empresa, quer o custo 

ou o proveito, e a importância que é poupar no gasóleo, o que é que é a eficiência, e como é que 

a eficiência e a poupança… como é que nós ao poupar conseguimos distribuir mais, 

conseguimos ser mais forte, conseguimos crescer porque estamos a ser eficientes no cargo… 

Se nós só precisamos de cem litros por mês de gasóleo, porquê que temos de gastar cento e 

trinta litros? Não faz sentido! Esses trinta litros podem ser disponibilizados para fazermos 

investimentos em tecnologias de informação, por exemplo, melhorar a nossa eficiência… e o 

que nos faz criar mais valor! Porquê que temos que fazê-lo dessa forma? Isso tem educado 

muito as pessoas… Se bem que, grande parte das empresas, das PME’s, quer dizer mais as 

pequenas… acredito que não têm muito esta cultura de construir os orçamentos. Mas eu não 

tenho a menor dúvida de que o crescimento, a sustentabilidade deste negócio, e a construção 

deste negócio… ainda hoje estamos aqui, no mercado que sofreu tanto, que foi tão grande em 
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termos de margem de negócio, como foi há 18 anos atrás, margens enormes… Toda a gente 

abria loja de telemóveis! Hoje somos cada vez menos parceiros, e nós estamos na linha da frente 

porque temos também uma cultura orçamental de olhar para os custos, de tentar perceber se 

podemos ou não gastar, se devemos ou não investir, e o orçamento tem que ter um papel, para 

mim, crucial! Obviamente… não foi o único. Mas é uma das estratégias que implementamos 

aqui dentro, uma das ferramentas, que sem dúvida alguma, foi muito importante para o nosso 

sucesso. Entende-se como sucesso… Não estamos milionários, obviamente, mas entende-se 

como sucesso estarmos vivos, continuamos a criar empregos, não temos dívidas, e sermos um 

parceiro que, no meio de um crescimento grande de parceiros, estamos na linha da frente, para 

continuarmos a ser um parceiro nos próximos anos! Pois, há muitos parceiros que estão a 

desaparecer, exatamente se calhar por não terem esta cultura mais de, não digo de rigor, mas de 

mais atenção aquilo que são os recursos e a forma como os recursos podem gastar.  

Maryline - Pronto, penso que está tudo…. Muito obrigada pelo tempo disponibilizado! 
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Entrevista 2 – Doutora Ana Mota 

 

A - Guião de observação da entrevista e breve caracterização dos entrevistados 

Guião de observação 

Nome da empresa  LDF, Leading Difference to Firms, LDA 

Atividade da empresa Telecomunicações e TICs 

Data da realização da entrevista 14 de março de 2017 

Local da realização da entrevista Sede LDF, Vila Real 

 

Localização da empresa 

              Morada         
         Avenida João Paulo II, lote 22, loja 2   

         5000 - 198 Vila Real 

  

 

Caracterização socioeconómica do entrevistado 

Nome  
Ana Mota 

Idade 36 anos 

            Habilitações Literárias 

  

              Licenciatura em Economia 

            Cargo ocupado na empresa 

 

              Diretora Financeira 

  

 



45 
 

B - Categorias/ dimensões de análise da entrevista 

 

Enquadramento da LDF num plano orçamental adequado  

Maryline – Como já tinha falado consigo anteriormente, preciso de realizar uma entrevista que 

tem como principal objetivo investigar até que ponto os gerentes das empresas portuguesas 

estão sensibilizados para a importância da orçamentação em termos de sucesso empresarial. 

Achei interessante entrevistar o Engenheiro, sendo ele o gerente da LDF, mas também gostava 

de ter a sua opinião já que ocupa um cargo importante na empresa. 

Dr.ª. Ana Mota – (risos…). Está bem, vamos ver se te consigo ajudar! 

Maryline - Pronto, vamos então à primeira pergunta. Na LDF, que importância é dada a 

orçamentação? E quando é que é elaborada? 

Dr.ª. Ana Mota - Os orçamentos assumem um papel de extrema importância na LDF, os quais 

começam a ser elaborados em outubro/novembro do ano anterior. Além disso, a orçamentação 

é importante fundamentalmente para o controlo de custos!  

Maryline – Pois… porque permite ter uma noção das coisas… 

Dr.ª. Ana Mota – Exatamente… 

Maryline - Existem 3 tipos de orçamentos: o autoritário que a elaboração é feita exclusivamente 

pelos gerentes; o participativo que é feito em conjunto com os líderes e com os colaboradores 

e o consultivo que a elaboração é feita pelos responsáveis, mas é partilhada na organização... 

Em qual deste acha que a LDF se enquadra melhor? 

Dr.ª. Ana Mota – No caso da LDF podemos excluir o autoritário no sentido em que jamais os 

orçamentos são elaborados exclusivamente pelo corpo gerente. Na LDF, os orçamentos são 

participativos pelo facto de estes serem elaborados pelo gerente conjuntamente com os diretores 

comerciais dos diferentes polos e pelo departamento financeiro. Mas… são igualmente 

consultivos, uma vez que tem em conta não só as opiniões dos diferentes representantes 

comerciais, bem como outros colaboradores de outros setores.  
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Maryline – E porque que acha esses dois métodos melhor que o outro? 

Dr.ª. Ana Mota – Porque os orçamentos jamais poderiam ser autoritários! No sentido em que 

a organização da atividade da LDF tem que ser feita de forma conjunta pelos diversos setores, 

sendo que os orçamentos não podem ser feitos de forma diretiva… 

 

O orçamento visto como uma ferramenta flexível  

Maryline – E acha que a elaboração de um orçamento permite gerir melhor situações de 

incerteza? 

Dr.ª. Ana Mota – Sem dúvida! A orçamentação permite gerir sempre as situações de incerteza, 

uma vez que, embora estas existam, como é obvio… a base dos orçamentos fundamenta-se na 

eliminação ou, pelo menos, na quase não existência da mesma! Pressupõe a previsão de todos 

os custos e proveitos a que a LDF se pode sujeitar, sendo que os desvios, quer dos valores 

orçamentados, quer das rúbricas, tendem a ser nulos. Pelo menos, é esse o objetivo! 

Maryline – Pois, é uma forma de base onde nos podemos apoiar… e fazem-se reuniões 

periódicas que possam influenciar o orçamento? 

Dr.ª. Ana Mota – Sim, claro! São feitas reuniões periódicas com os diretores comerciais e com 

representantes do departamento financeiro. E, estas influenciam os orçamentos no sentido em 

que todos “trabalham” para o seu rigor e controle! 

Maryline – Ou seja, as informações acabam por ser partilhadas nas reuniões, não é? 

Dr.ª. Ana Mota – É assim, os resultados orçamentais são partilhados com os representantes 

comerciais, que partilham, ou não, com os restantes colaboradores consoantes as necessidades! 

Por exemplo, se o comercial X está a ultrapassar o seu custo de combustível orçamentado, é 

certamente “chamado à atenção”, tentando-se inicialmente entender as razões que levaram a tal 

situação.  

 

“Entrelinhas” de o orçamento…  
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Maryline – Sendo assim, como acha que os colaboradores devem ver o orçamento? 

Dr.ª. Ana Mota – Penso que o devem ver como uma linha orientadora, sobretudo de custos… 

Uma vez que, os proveitos, neste caso para a produção, embora existam mínimos estipulados 

para cada categoria de colaborador, existem objetivos ciclo a ciclo! 

Maryline – E acha que consegue perceber através do orçamento, se os funcionários estão 

satisfeitos e motivados? 

Dr.ª. Ana Mota – É claro que um líder deve conseguir ler nos orçamentos a motivação de cada 

colaborador! Neste caso, principalmente através dos desvios, ou não, no que respeita a 

produção. Se neste caso existem desvios muito negativos, existe certamente uma desmotivação 

de qualquer natureza, ou então… alguma outra situação que naquele momento seja alheia à 

empresa. Por exemplo, se determinado colaborador tem desvios ténues, ou quase nulos quanto 

aos custos e a sua produtividade é a esperada, ou até mesmo acima da média, é certo que ele 

está satisfeito, ou pelo menos confortável com a atividade e as funções desempenhadas! 

 

O orçamento como chave para o sucesso empresarial 

Maryline – Então, pode afirmar que já se apercebeu de algo errado através dos números do 

orçamento? 

Dr.ª. Ana Mota – Claro que sim! Existiram algumas situações em que nos apercebemos que 

alguma coisa estava errada. Situações, por exemplo, em que alguns delegados comerciais 

estariam a fazer o calculo de subsidiações de forma errada, uma vez que estavam a 

disponibilizar aos clientes, valores que não existiam! Podemos também, por exemplo, fazer 

analises muito minuciosas da atividade comercial através do chargeback. Em tempos, 

conseguimos aperceber-nos de situações em que esta devolução de comissões era demais 

significativa, o que, em alguns casos, denotou uma forma de venda contraria à normalmente 

praticada e exigida! 

Maryline – Então, para concluir, como é que pode relacionar o plano orçamental com o sucesso 

empresarial da LDF?  
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Dr.ª. Ana Mota – Como já disse anteriormente, a orçamentação permite-nos quase anular 

situações de incerteza! É certo que nos tempos atuais a incerteza dos mercados e a diversidade 

dos mesmos são claros… Mas, com a elaboração rigorosa dos nossos orçamentos, esta incerteza 

tende a desaparecer, ou pelo menos, a escassear! É claro que é a produtividade de cada DC que 

traz valor para dentro de portas, mas temos que destacar o rigoroso controle de custos na LDF! 

O sucesso, a meu ver, passa sobretudo por este controle de custos desde o momento em que a 

previsão realista dos mesmos é feita, até à sua implementação, fazendo com que os desvios 

sejam quase nulos! Aliás, em algumas situações, conseguimos mesmo fazer “poupança”. É 

certo que quer entre algumas rúbricas dos orçamentos, quer entre mesmas rúbricas mas em 

diferentes colaboradores a oscilação pode controlar esses desvios, mas é sempre feita com o 

objetivo do sucesso da orçamentação e consequente sucesso da LDF! 

Maryline - Muito obrigada pelo tempo disponibilizado! 

Dr.ª. Ana Mota – (risos…) de nada! E espero ter ajudado…   

Maryline - Claro que sim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


