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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho apresenta os conceitos de orçamento flexível e forecast no 

contexto do planejamento financeiro, com o desenvolvimento de uma proposta de aplicação 

dos métodos na empresa do setor de hotelaria Serrano Resort. Com base no referencial teórico 

abordado, foram realizadas entrevistas de forma a compreender como a construção das peças 

orçamentárias é conduzida atualmente, o que encaminhou o apontamento das deficiências 

existentes e dos pontos que não atendem integralmente às necessidades da Administração. 

 A partir dos estudos elaborados, entende-se que a utilização das técnicas pode conferir 

à Diretoria da organização maior embasamento para a tomada de decisão, tendo em vista o 

aprimoramento do processo orçamentário atual possibilitado pela aplicação das mudanças 

propostas. Neste contexto, e em observância às particularidades inerentes aos requisitos 

prévios à implementação de uma base orçamentária flexível e da ferramenta financeira 

forecast, a presente pesquisa propõe adequações na estrutura do hotel com vistas a viabilizar a 

correta utilização das metodologias. 

 

Palavras-chave: Planejamento financeiro, sistema orçamentário global, orçamento flexível, 

forecast, planejamento estratégico. 

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1  – Organograma Serrano Resort ............................................................................. 22 

Figura 2  – Modelo de planejamento..................................................................................... 28 

Figura 3  – Etapas para a preparação do plano orçamentário ............................................... 37 

Figura 4  – Processo de elaboração do orçamento ................................................................ 38 

Figura 5  – Evolução dos processos orçamentários .............................................................. 39 

Figura 6  – O modelo de decomposição simples de custos. .................................................. 49 

Figura 7  – Exemplo de apuração do custo indireto pelo método ABC. ............................... 50 

Figura 8  – O orçamento por atividades inverte as relações causais da custeio ABC........... 52 

Figura 9  – Planejamento e controle orçamentário................................................................ 57 

Figura 10  – Esquema do processo orçamentário na GJP Hotéis. ........................................... 65 

Figura 11  – Modelo de Orçamento Flexível para o Serrano Resort ...................................... 82 

Figura 12  – Modelo de Forecast a ser aplicado mensalmente ............................................... 85 

 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1  – Diferenças entre planejamento estratégico e planejamento tático ...................... 31 

Tabela 2  – Os objetivos do orçamento segundo o ciclo administrativo ............................... 35 

Tabela 3  – Síntese dos princípios do Beyond Budgeting ...................................................... 54 

Tabela 4  – Fontes de dados primários para a fixação de padrões de custo. ......................... 59 

Tabela 5  – Comitê Orçamentário da GJP Hotéis .................................................................. 64 

Tabela 6  – Plano de Contas Gerencial .................................................................................. 67 

Tabela 7  – Centros de responsabilidade do Serrano Resort. ................................................ 75 

Tabela 8  – Separação de custos e despesas por natureza ..................................................... 76 

Tabela 9  – Direcionadores das despesas variáveis ............................................................... 79 

Tabela 10  – Custos unitários no Serrano Resort .................................................................... 80 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

 

1  INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 9 

1.1  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA ................................................................................. 11 

1.2  JUSTIFICATIVAS ..................................................................................................... 13 

1.3  OBJETIVOS ............................................................................................................... 16 

1.3.1  Objetivo geral ........................................................................................................... 17 

1.3.2  Objetivos específicos................................................................................................. 17 

1.4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................... 18 

2  APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E DE SEU AMBIENTE .............................. 20 

2.1  ESTRUTURA DO SERRANO RESORT .................................................................. 21 

2.2  CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO .................................................................... 22 

3  REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................... 25 

3.1  PLANEJAMENTO .................................................................................................... 25 

3.1.1  Planejamento estratégico ......................................................................................... 28 

3.1.2  Planejamento tático .................................................................................................. 30 

3.1.3  Planejamento operacional ....................................................................................... 31 

3.2  ORÇAMENTO ........................................................................................................... 33 

3.2.1  Considerações iniciais .............................................................................................. 33 

3.2.2  Objetivos e importância do orçamento .................................................................. 34 

3.2.3 Implantação do planejamento e controle orçamentário ....................................... 36 

3.3  MÉTODOS ORÇAMENTÁRIOS ............................................................................. 39 

3.3.1  Orçamento tradicional ou estático .......................................................................... 40 

3.3.2  Orçamento flexível ................................................................................................... 41 

3.3.2.1  A operacionalização do orçamento flexível ............................................................... 43 

3.3.2.2 Por que utilizar um orçamento flexível? .................................................................... 44 

3.3.3  Orçamento contínuo ................................................................................................. 45 

3.3.4  Orçamento Base Zero (OBZ) .................................................................................. 46 

3.3.5  Orçamento por atividades ....................................................................................... 48 

3.3.5.1  Custeio Baseado em Atividades (ABC) ..................................................................... 48 

3.3.5.2  Orçamento por Atividades (ABB) .............................................................................. 51 

3.3.6  Beyond Budgeting..................................................................................................... 53 

3.4  CONTROLE ORÇAMENTÁRIO ............................................................................. 55 



 

3.4.1  Focos de controle orçamentário e variações .......................................................... 58 

3.5  PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS – FORECAST .................................................... 60 

4  DESENVOLVIMENTO .......................................................................................... 63 

4.1  PROCESSO ORÇAMENTÁRIO ATUAL ................................................................ 63 

4.1.1  Plano de contas gerencial ......................................................................................... 66 

4.1.2  Orçamento de receitas.............................................................................................. 68 

4.1.3  Orçamento de outras receitas e custos e despesas operacionais .......................... 69 

4.1.4  Análise dos orçamentos, revisão e aprovação da versão final .............................. 72 

4.2  PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO FLEXÍVEL: 

MUDANÇA  NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO ................................................. 73 

4.2.1  Definição e separação por centros de responsabilidade........................................ 74 

4.2.2  Separação dos custos e despesas em fixos e variáveis e relação com o nível de 

vendas ........................................................................................................................ 76 

4.3  A IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO FLEXÍVEL NO 

SERRANO RESORT ................................................................................................. 77 

4.4  APLICAÇÃO DO FORECAST COM BASE EM UMA ESTRUTURA 

ORÇAMENTÁRIA FLEXÍVEL ................................................................................ 83 

5  CONCLUSÕES ........................................................................................................ 87 

 REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 89 

 



9 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Os conceitos que envolvem a Administração Financeira enquanto ciência, sobretudo 

no contexto empresarial, abordam aspectos e competências necessários à apropriada gestão 

dos recursos e processos de modo a maximizar a criação de valor para os acionistas e 

proprietários. Neste sentido, impreterivelmente, os administradores devem desenvolver as 

habilidades inerentes às ações que envolvem a gestão financeira nas organizações para, de 

forma sistemática, garantir que todas as atividades estejam em conformidade com os objetivos 

preestabelecidos e sendo executadas de acordo com os padrões determinados. 

  Embora as decisões que envolvam a análise de novos investimentos, estrutura de 

capital, administração do capital de giro, gestão de riscos e demais outras concernentes à 

Administração Financeira sejam imperiosas no dia-a-dia do administrador financeiro, o ato de 

planejar é o limiar de todos os esforços a serem empenhados pelos executivos no 

cumprimento de suas funções, logo, seu estudo é inescusável no âmbito empresarial. 

 O planejamento financeiro é uma das principais etapas do processo administrativo e 

seu estudo e compreensão são fundamentais para garantir que as organizações sejam 

administradas de forma a proporcionar a seus acionistas o atingimento dos objetivos 

instituídos e a geração de rendimentos compatíveis aos investimentos realizados. No contexto 

econômico atual, marcado por um mercado globalizado e com altos níveis de concorrência, 

cabe aos administradores e suas equipes traçarem um planejamento adequado das atividades 

das empresas com objetivo central de antever os cenários futuros, posicionando-as 

adequadamente frente às oportunidades ou adversidades com eficiência e eficácia. 

 Como uma das principais ferramentas do planejamento financeiro, o sistema 

orçamentário global é a planificação dos objetivos da organização a nível operacional, com 

fundamento nas estratégias traçadas de forma abrangente no planejamento estratégico e 

desdobradas no planejamento tático. Deste modo, dado o seu caráter analítico, o processo de 

planejamento e controle orçamentário deve contar com o envolvimento de todas as áreas da 

organização, sendo disseminado de forma a induzir o comprometimento com os planos 

traçados e garantir que todos os usuários foquem seus esforços visando o atingimento dos 

objetivos globais. 

 Os métodos orçamentários têm sido bastante aprimorados e sofreram adequações ao 

longo das últimas décadas. Do início de suas aplicações, no começo da década de 20, com 

uma lógica estática e que visava projetar os recursos necessários com base na estrutura 
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organizacional para o desenvolvimento de técnicas de controle, passaram por modelos 

flexíveis e cada vez mais detalhados e abrangentes, até chegar ao conceito de beyond 

budgeting, que preconiza uma descentralização do processo orçamentário e uma gestão 

baseada não em planos formalizados, mas em um conjunto de princípios comum aos 

envolvidos. As decisões que envolvem a definição de qual método deve ser utilizado, com 

base nas práticas de controle existentes e nas particularidades da estrutura, são basilares e 

precisam estar em plena conformidade com os objetivos estratégicos da empresa. 

 Neste contexto, com vistas à relevância do tema nas organizações, o presente trabalho 

busca avaliar e compreender o processo orçamentário atual do Serrano Resort Convenções & 

SPA, localizado na cidade de Gramado-RS, e considerado um dos principais hotéis do país. A 

partir do entendimento das particularidades do negócio e das necessidades específicas da 

Administração, é proposta uma adequação ao método orçamentário utilizado, permitindo a 

flexibilização das peças orçamentárias em função dos níveis de venda observados. 

Posteriormente, com as condições para implantação do orçamento flexíveis clarificadas, 

sugere-se o uso da ferramenta financeira forecast, como alternativa de revisão orçamentária 

no caso de alterações nas premissas básicas das estimativas originais. 

 Após a introdução do trabalho, são apresentadas a definição do problema e as 

justificativas da pesquisa proposta, onde são demonstrados a importância do orçamento na 

organização e os motivos que contribuíram para a escolha do tema. Em seguida, são 

explorados os objetivos do trabalho e os procedimentos metodológicos aplicados durante a 

sua elaboração. 

 No capítulo dois é realizada a apresentação da empresa estudada, englobando um 

breve histórico, descrição da estrutura disponibilizada no resort e caracterização do mercado, 

com um panorama geral do setor hoteleiro nos ambientes micro e macro. 

 Após, no capítulo três, é explorado o referencial teórico que embasa as análises 

desenvolvidas, o qual aborda a revisão bibliográfica dos principais temas relacionados à 

pesquisa, como: planejamento empresarial e financeiro, orçamento empresarial, métodos 

orçamentários e controle orçamentário. 

 O capítulo quatro é destinado ao desenvolvimento do trabalho, onde inicialmente é 

feita uma avaliação do processo orçamentário atual aplicado no Serrano Resort, com detalhe 

às especificidades observadas durante as entrevistas realizadas. Na sequência, é efetuada a 

abordagem que explora as condições necessárias à implantação do orçamento flexível e do 

forecast na empresa. 
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 Por fim, no capítulo cinco, é apresentada a conclusão do presente estudo com a 

avaliação dos objetivos propostos e a elaboração das considerações finais. 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

 O orçamento é uma das principais ferramentas à disposição do administrador para 

exercer as funções do planejamento e controle financeiro das empresas, sendo um artefato 

gerencial muito poderoso e fundamental para definir e avaliar os objetivos e as metas fixadas 

e para a composição das etapas que serão executadas visando o atingimento do plano traçado 

no planejamento estratégico. Por meio de sua aplicação pode-se, de acordo com as 

necessidades, analisar e comparar índices de rentabilidade, retorno aos acionistas, margens, 

geração de caixa, posição patrimonial, entre outros. 

 A utilização do orçamento, de modo mais amplo, visa fornecer um plano futuro que 

aborda indicadores financeiros e não financeiros que serão empregados pelos administradores 

e executivos como suporte à tomada de decisão, assim, tendo impacto relevante no andamento 

das ações estratégicas e operacionais. Comumente, observa-se na prática empresarial o 

desenvolvimento das técnicas orçamentárias visando à confecção das demonstrações 

financeiras, sendo o Demonstrativo de Resultados do Exercício, Balanço Patrimonial e 

Demonstrações do Fluxo de Caixa. 

 Os diversos estudiosos que concentram suas pesquisas no tema convergem para a 

mesma reflexão: a utilização do orçamento é fundamental para que os objetivos e metas 

traçados sejam adequadamente acompanhados e sua execução seja satisfatória dentro do 

esperado. Neste contexto, não basta apenas reunir esforços na construção de um planejamento 

orçamentário abrangente que descreva os elementos envolvidos na operacionalização das 

estratégias; é preciso, também, que ao longo do período de acompanhamento dos planos 

sejam aplicados instrumentos capazes de avaliar o atingimento das expectativas e a 

consequente análise das distorções, de forma a orientar a tomada de decisão e o 

posicionamento da empresa frente a situações adversas ou favoráveis. 

 Posta a indiscutível relevância do tema, é cogente o estudo e a compreensão das 

técnicas e conceitos orçamentários abordados pelos autores de forma que se opte pela 

alternativa que mais esteja adequada à estrutura da empresa e, igualmente, à cultura 
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organizacional. Apesar de se diferenciarem nos métodos aplicados, tanto as técnicas 

orçamentárias tradicionais quanto as modernas têm sempre o mesmo foco: o planejamento 

adequado das atividades. 

 O ambiente externo às empresas está em constante mudança, e àqueles incapazes de 

assumirem posturas rápidas e que respondam às intempéries de forma a oferecer o mínimo 

necessário à sobrevivência, caberá o insucesso. Deste modo, o orçamento pode ser aplicado 

como uma valiosa ferramenta com o objetivo de auxiliar na definição da situação da empresa 

em determinado momento, e, consequentemente, como base para redirecionamentos ou 

realocação de esforços. Neste cenário flexível e em constante transformação, de nada adianta 

o uso de informações ultrapassadas, desatualizadas, que reflitam outros momentos e outras 

realidades. Faz-se assim fundamental que o orçamento, além de expressar os planos futuros de 

acordo com os objetivos estratégicos, seja capaz de ser dinâmico trazendo dados atuais de 

forma ágil. 

 Frente ao considerável valor do tema nas organizações e sabendo que este 

planejamento muitas vezes não é feito de forma apropriada, o presente trabalho acadêmico foi 

desenvolvido com o intuito de avaliar o processo orçamentário de uma empresa do ramo da 

hotelaria, considerando as necessidades e as dificuldades inerentes ao negócio moldadas pelas 

características do segmento de atuação. A partir da constatação dos procedimentos aplicados 

atualmente, foi avaliada a viabilidade de implantação de um método orçamentário que confira 

mais agilidade e dinamicidade aos demonstrativos oriundos do processo, qual seja, o 

orçamento flexível. 

 O hotel a ser estudado possui uma administração profissional integrada, fazendo parte 

de uma rede de hotéis com atuação nacional e que utiliza métodos modernos de gestão 

financeira. No entanto, há um ponto limitador relacionado ao processo orçamentário, o qual 

pode ser considerado como crítico na consecução da busca pelos objetivos traçados nos 

planejamentos estratégico e operacional, e que ao longo do período de utilização pode causar 

a perda da validade e da credibilidade do orçamento perante os usuários internos. 

 A partir dos aspectos apresentados, pode-se inferir que as técnicas e os modelos 

utilizados atualmente pelo hotel na elaboração de seu planejamento e controle orçamentário 

não atendem integralmente às necessidades da Administração ao longo do período orçado. 

Como complemento ao aplicado hoje, conclui-se que outras ferramentas financeiras podem 

prover um melhor acompanhamento do orçamento no sentido de exprimir as variações de 

mercado e permitir maior embasamento à tomada de decisão. 
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 Em vistas ao exposto acima, e levando em consideração que o desempenho dos ramos 

hoteleiro e turístico é bastante sensível a flutuações econômicas, principalmente renda e 

emprego, a intenção principal do presente trabalho é contribuir com o desenvolvimento de 

técnicas que favoreçam a administração financeira da empresa e que permitam uma visão 

mais atualizada e condizente com o futuro, por meio da revisão das teorias relacionadas aos 

processos de construção e revisão orçamentárias e em pleno acordo ao contexto atual da 

organização. 

 Como questionamentos centrais da presente pesquisa, os quais conduziram à evolução 

da revisão teórica e ao estudo dos processos orçamentários da empresa estudada, define-se: o 

orçamento flexível pode ser aplicado no hotel de forma a contribuir com o processo 

orçamentário? E, dada a sua utilização, é viável a implementação de um forecast dinâmico, 

que permita a revisão dos orçamentos dentro das necessidades da organização? 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

 

 

 A alocação de esforços na elaboração dos elementos do planejamento e controle 

orçamentário é um dos principais antecedentes do planejamento financeiro nas organizações, 

e no caso específico da empresa estudada, este enfoque é ainda mais proeminente já que os 

demonstrativos oriundos do orçamento configuram-se como uma das mais valiosas bases para 

a tomada de decisão ao longo do ano. 

 De forma abrangente e conforme entendimento dos principais autores do tema, o 

planejamento empresarial pode ser dividido em três atividades sequenciais: o planejamento 

estratégico, que visa o longo prazo e tem foco em determinar as melhores direções para a 

empresa; o planejamento tático, que objetiva a operacionalização das estratégias definidas no 

planejamento estratégico dentro das áreas (gerências); e o planejamento operacional, cujo 

horizonte é de curto prazo e é onde se quantificam todos os planos operacionais em 

andamento, consolidando-os tanto em demonstrativos financeiros quanto não financeiros – 

que é quando ocorre a construção efetiva e prática do orçamento. Resumidamente, ao longo 

destas três fases devem ser avaliados todos os objetivos da Administração em consonância 

com as diretrizes e políticas estratégicas, claramente fatores essenciais na gestão empresarial. 
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 Na empresa estudada, as projeções orçamentárias são construídas para o período de 

doze meses, com quebra mensal, antes de o ano anterior terminar (geralmente sendo 

finalizadas no mês de novembro). Assim, as operações do mês de janeiro já iniciam com um 

orçamento vigente para o ano inteiro. O método aplicado durante esta construção é o definido 

pela teoria do Orçamento Estático ou Tradicional, no qual as peças orçamentárias são 

elaboradas a partir da fixação dos volumes de vendas e da comercialização esperada de 

produtos e serviços, e com base neste nível fixo, são determinadas as atividades resultantes 

nos demais setores da empresa. 

Ocorre que, ao longo do período compreendido pelo orçamento do hotel (um ano), 

podem acontecer alterações no mercado dentro do curto prazo que nem mesmo as mais 

acuradas premissas utilizadas previamente poderiam apontar. A hotelaria, como qualquer 

ramo de negócio, apresenta certas peculiaridades que devem ser examinadas previamente ao 

processo orçamentário e caracterizadas como sendo fatores decisivos na concepção das 

projeções do ano. Uma delas é a acentuada sazonalidade percebida nas atividades do 

segmento hoteleiro, principalmente nos empreendimentos que atendem clientes a lazer (cuja 

maior procura se dá em períodos de férias). Sobre este aspecto, Silva (2007, p. 10), aponta:  

 

A sazonalidade é um fator de desequilíbrio do mercado turístico, isto é, ela reflete 

um desajuste entre a oferta e a demanda. Assim, em alguns períodos do ano a 

procura é consideravelmente menor que a oferta (baixa temporada), enquanto nos 

períodos de alta temporada a procura torna-se maior que a oferta, ocasionando a 

saturação e/ou sobrecarga turística. [...] A hotelaria é o setor do turismo mais 

sensível a essas mudanças do mercado, por ser uma atividade essencialmente 

turística, pois atende quase que exclusivamente aqueles que se encontram fora de 

seu entorno habitual, uma vez que sua oferta essencial é a hospedagem. 

 

 Neste contexto, toda flutuação decorrente da sazonalidade percebida no ramo hoteleiro 

deve ser considerada como premissa básica para construção do planejamento orçamentário, e 

tratadas inclusive no planejamento estratégico. Como embasamento para a tentativa de prever 

quando os picos de ocupação ou a falta de demanda irão ocorrer no mercado no qual o hotel 

está inserido, alguns pontos básicos devem ser avaliados, como: comparativo histórico, 

períodos de férias, feriados prolongados e calendário de eventos da cidade. Acontece, porém, 

que eventualmente estes eventos geram mais ou menos influência nos resultados do que o 

esperado na formulação do orçamento, fato que acaba por distorcer ou até mesmo 

desqualificar as peças orçamentárias elaboradas. 

Além da influência marcante da sazonalidade, outros fatores podem ocasionar 

impactos inesperados, como por exemplo: variação abrupta da economia, tragédias naturais, 



15 

acidentes aéreos e variação inesperada no preço das passagens aéreas. Nestas situações, que 

ocorrem com certa frequência e que podem gerar muito ou pouco dano aos resultados, surge a 

necessidade de se revisar as previsões orçamentárias para os meses restantes de forma que a 

Administração tenha condições de visualizar o que se espera para o futuro de forma fidedigna 

à realidade, e onde sejam contemplados os eventos prováveis com reflexo direto nos 

desempenhos esperados. 

 Assim, fica evidente que o modelo de orçamento tradicional ou estático não atende 

integralmente à necessidade de projetar as peças que compõem o sistema orçamentário global, 

pois as bases de vendas e de despesas são construídas com um nível de ocupação 

preestabelecido no ano anterior e que, devido à sazonalidade e a flutuações não esperadas do 

mercado, podem sofrer variações que influenciem diretamente os resultados esperados. Para 

revisão do orçamento atualizando-o às novas condições de mercado, seria necessário envolver 

todos os setores que participaram inicialmente da construção das estimativas, o que, na 

prática, é custoso e demandaria muito tempo de todos. 

 Como alternativa ao modelo de orçamento adotado pelo hotel, com base nas 

características do negócio e nas necessidades específicas da empresa citadas anteriormente, 

entende-se que o modelo mais adequado para construção das peças orçamentárias e contábeis 

é o método do orçamento flexível, um modelo no qual o fator principal no processo 

orçamentário – o orçamento de vendas –, não deve ser fixado, já que este depende da previsão 

de quantidades a serem vendidas e assim pode sofrer variações relevantes. Também em 

consequência deste comportamento, os custos e despesas que estão relacionados diretamente à 

quantidade comercializada também devem sofrer variações.  

 Ao aplicar este conceito, a base orçamentária dos custos e despesas operacionais é 

construída de forma independente de um nível de vendas estático, em dois grandes grupos: as 

despesas fixas, que não variam de acordo com o nível de vendas e mantêm-se constantes; e as 

despesas variáveis, que a cada quarto vendido ou aumento no número de clientes atendidos 

sofrem variação. Com esta concepção, os cenários orçamentários podem ser facilmente 

manipulados com alterações pontuais apenas nos níveis de vendas, já que as despesas estão 

atreladas e são sensíveis a estas mudanças. Isso permite uma ágil adequação dos 

demonstrativos de resultado no caso de variações de mercado no decorrer do período 

contemplado. 

 Na utilização de uma estrutura orçamentária flexível, como objetivo complementar ao 

aprimoramento do planejamento operacional, espera-se desenvolver a revisão quinzenal das 

projeções orçamentárias por meio da revisão do orçamento, o forecast, também chamado de 
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orçamento ajustado. Este artefato gerencial visa oferecer ao orçamento uma alternativa de 

flexibilização quando premissas orçamentárias relevantes devem ser revistas em razão de 

oscilações significativas, as quais geralmente de ordem externa.  

 Com base na atualização das expectativas de ocupação para os meses futuros 

(informação repassada rigorosamente pela área de vendas em frequência predefinida), é 

possível construir um forecast dinâmico duas vezes ao mês, ajustando e promovendo uma 

atualização do orçamento original. Sendo assim, a Diretoria é capaz de acessar informações 

recentes e alinhadas à evolução das vendas do hotel, o que auxilia na tomada de decisões em 

diversos domínios e perspectivas, como, por exemplo, análise de novos investimentos, 

adequação do quadro de pessoal e compras e estoques. 

 O tema representa uma questão muito relevante à organização estudada, visto que 

engloba processos fundamentais no planejamento financeiro do hotel e nos métodos de 

controle hoje utilizados. Como legado, a pesquisa proporcionará um entendimento do 

processo orçamentário atual, revisando-o com vistas à aplicação de técnicas mais modernas e 

que contemplem as particularidades do mercado de atuação. Ainda, poderá originar futuras 

pesquisas e análises complementares, de modo a cada vez mais aprofundar e aperfeiçoar o 

modelo orçamentário na busca daquele que melhor se encaixa nas necessidades da 

organização. 

 Para o autor, como etapa necessária à obtenção do título de bacharel em 

Administração, a concepção do presente trabalho em todos os seus âmbitos, desde a análise de 

modelos teóricos até a aplicação dos mesmos na prática em uma empresa real, é um exercício 

enriquecedor e que permite sintetizar os conhecimentos agregados durante a graduação. 

Ademais, no que se refere à efetiva utilização dos conceitos na área de Finanças, as 

experiências proporcionadas pela atividade contribuem fortemente à preparação para enfrentar 

os desafios que o mercado de trabalho impõe aos administradores. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

 O presente trabalho tem como objetivo inicial abordar a aplicação dos conceitos de 

orçamento flexível em uma empresa do setor hoteleiro, através da compreensão do processo 

orçamentário atual e da adequação dos elementos necessários à utilização do método. De 
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forma complementar, com uma base orçamentária flexível, objetiva-se também a análise da 

implementação da ferramenta forecast, com demonstrativos elaborados em frequência que 

atenda às necessidades dos executivos da organização. 

 Conforme Santos (2004, p. 73), “São os objetivos de uma pesquisa que delimitam e 

dirigem os raciocínios a serem desenvolvidos.”. Assim, abaixo são apresentados o objetivo 

geral e os objetivos específicos do presente trabalho. 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

 Avaliar a implantação de um método orçamentário flexível e da ferramenta financeira 

forecast em uma empresa do setor de hotelaria. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Os objetivos específicos são: 

 

a) analisar as teorias do orçamento flexível e quais as etapas necessárias à sua 

implantação; 

b) desenvolver um modelo de orçamento flexível aplicado à empresa em estudo; 

c) avaliar a implantação do forecast para o sistema orçamentário em função de mudanças 

relevantes no ambiente da organização, ajustando o orçamento original; 

d) construir uma estrutura adequada de custos e despesas para aplicação de um modelo 

orçamentário flexível e da ferramenta financeira forecast; 

e) identificar deficiências no processo atual e propor melhorias, com o cuidado de não 

comprometer aspectos culturais e operacionais. 
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1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 O presente trabalho é composto em um estudo de caso de caráter descritivo concebido 

com a finalidade de avaliar a implantação dos conceitos de orçamento flexível e forecast no 

Serrano Resort, empresa do ramo hoteleiro localizada na cidade de Gramado-RS. Conforme 

Gil (2006), o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa caracterizada pelo estudo 

detalhado e minucioso de determinado tema, de maneira a permitir seu conhecimento amplo e 

analítico. 

 Para atingir os objetivos propostos, primeiramente foi preciso aprofundar o estudo de 

como o processo orçamentário é conduzido atualmente e de que forma os eventuais ajustes 

necessários à utilização do orçamento flexível possam ser introduzidos. A partir daí, sempre 

atentando às particularidades e à cultura do negócio e com sólido embasamento no referencial 

teórico apresentado, tratou-se dos meios de aplicação das ferramentas de orçamento flexível e 

forecast na organização, de modo a serem empregados da melhor maneira e contribuindo com 

os processos de planejamento e controle já existentes. 

 A coleta das informações foi feita através da aplicação de entrevistas focalizadas e não 

estruturadas com os profissionais envolvidos nas atividades, de forma presencial. Nesta 

técnica de obtenção de dados, segundo Gil (2006, p. 119), “[...] entrevistador permite ao 

entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema original, 

esforça-se para a sua retomada.”. Durante estas conversas foi possível compreender como o 

processo orçamentário ocorre atualmente e quais aspectos devem ser levados em consideração 

para a viabilização da implantação dos conceitos propostos. 

 Para o arranjo das informações recebidas nas entrevistas, as questões relativas ao 

processo orçamentário do Serrano Resort inicialmente foram separadas em três grandes 

grupos, sendo: 

 

1) Orçamento de receitas: envolve as taxas de ocupação, diárias médias, segmentação de 

vendas e de produtos e operação dos restaurantes; 

2) Orçamento de custos e despesas diretos: envolve os custos relacionados diretamente 

aos serviços prestados e produtos vendidos no hotel, como a mão de obra direta, os 

insumos destinados aos apartamentos e restaurantes, as despesas com lavanderia e 

com manutenção das instalações. 
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3) Orçamento de outras despesas operacionais: englobam as demais despesas do hotel 

necessárias à gestão e ao acompanhamento das atividades, como despesas gerais e 

administrativas, de vendas e marketing e tributárias. 

 

 A partir dos dados organizados no contexto da pesquisa, foi possível avaliar como a 

implantação de um processo orçamentário flexível pode ser empregada. Este estudo se 

constitui, num primeiro momento, determinando-se os procedimentos que envolvem os três 

grandes grupos citados acima e, num segundo momento, em nível analítico, em como os 

departamentos devem construir os seus orçamentos de acordo com as premissas flexíveis da 

teoria. Após, com um orçamento de base flexível, é possível avaliar a implantação da 

ferramenta financeira forecast de acordo com as revisões nos níveis de vendas que acontecem 

ao longo do ano e que compelem à atualização dos demonstrativos financeiros, com o intuito 

de fornecer dados atualizados à Administração agilmente. 

 A interpretação dos dados coletados, que segundo Gil (2006) é o momento no qual o 

pesquisador procura um sentido mais amplo às informações reunidas por meio de sua ligação 

a outros conhecimentos já obtidos, foi a etapa de reflexão acerca das compreensões do 

processo orçamentário do Serrano Resort e sobre como a utilização do orçamento flexível e 

do forecast podem contribuir positivamente aos métodos atuais de planejamento e controle, 

em consonância com as características inerentes à empresa e aos modelos de gestão aplicados. 

 

  



20 

2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E DE SEU AMBIENTE 

 

 

 O hotel objeto de estudo do presente trabalho é o Serrano Resort, localizado na Serra 

do Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado. Considerado por especialistas como um dos 

melhores hotéis do Brasil, por diversas vezes ganhou prêmios da imprensa especializada 

destacando-se na sua área de atuação. Com foco principalmente nos hóspedes que viajam à 

cidade a lazer, em geral, viagens em família, ao longo de seus quase quarenta anos de tradição 

o hotel se consolidou como referência na hotelaria de luxo e é amplamente reconhecido pela 

alta qualidade dos serviços prestados. 

 Localizado em meio a um bosque natural de araucárias ocupando 30 mil metros 

quadrados no centro de Gramado, o Serrano Resort é o mais completo hotel cinco estrelas da 

Serra Gaúcha. Foi inaugurado no ano de 1976 como uma opção à hotelaria da cidade, que à 

época estava longe do glamour e da aclamação presenciados nos dias de hoje, e contribuiu de 

forma relevante ao crescimento turístico do município. Depois de 19 anos de atuação, em 

1995, o hotel foi comprado pelo empresário Guilherme Paulus, proprietário-fundador da CVC 

Viagens, com o intuito de facilitar a acomodação dos milhares de turistas que a empresa 

levava a Gramado anualmente. O hotel é hoje parte integrante da GJP Hotéis e Resorts, rede 

hoteleira presidida por Paulus e que administra 12 hotéis em todo o Brasil e tem mais sete em 

construção com abertura prevista para os próximos anos. 

 Após ampliações e obras de modernização ao longo de sua história, o hotel dispõe 

atualmente de 272 luxuosos apartamentos e com o principal centro de eventos da hotelaria da 

região. Para atender à crescente demanda turística e de negócios, a Diretoria do Grupo GJP 

prepara para 2015 o início de uma obra de expansão e revitalização no empreendimento, que 

compreenderá a construção de uma nova ala com 90 apartamentos e a reforma e ampliação da 

área de eventos.  

 Com localização privilegiada, há 100m da Rua Coberta e do Palácio dos Festivais, o 

Serrano Resort conta em sua estrutura com: 

 

a) 5 restaurantes de diversas especialidades; 

b) centro de eventos com capacidade para até 1.300 pessoas, em área de 3 mil m²; 
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c) completa estrutura de lazer e entretenimento: piscinas externas e internas, sala de 

ginástica, salão de beleza, sala de jogos, quadra de tênis, saunas, pista de caminhada e 

corrida, capela religiosa e espaço kids; 

d) SPA. 

 O hotel possui atualmente com 270 funcionários e é de médio porte. Para 2014, estima 

faturamento de R$ 40 milhões, crescimento de mais de 20% nas vendas na comparação com 

2013. Ao longo dos últimos anos, o Serrano tem sido o principal arrecadador do ISSQN 

(imposto sobre serviços de qualquer natureza) da cidade de Gramado.  

 

 

2.1 ESTRUTURA DO SERRANO RESORT 

 

 

 Como parte integrante da GJP Hotéis, as estratégias do Serrano Resort são 

coordenadas pela Diretoria do grupo, sendo hoje a principal unidade hoteleira da rede em 

termos de faturamento e resultado. A gestão operacional é conduzida pelo Gerente Geral, que 

junto a uma equipe de gerentes de áreas atua diretamente com a prestação de serviços aos 

clientes e atividades de suporte. Mesmo com supervisão constante do escritório corporativo, 

situado em Porto Alegre-RS, o Gerente Geral possui autonomia para conduzir as operações 

dentro dos parâmetros estabelecidos pela Diretoria na formulação do planejamento estratégico 

e tático. 

 A estrutura da empresa é apresentada na figura abaixo, com destaque à separação entre 

a matriz da GJP Hotéis e o Serrano Resort: 
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Figura 1 – Organograma Serrano Resort 

 

Fonte: autor. 

 

 O organograma apresenta, em nível sintético, a disposição das gerências 

departamentais no Serrano Resort; abaixo de cada uma das seis áreas estão alocados os 

colaboradores do hotel nas diversas posições necessárias à prestação dos serviços aos 

hóspedes. 

 No que se refere à GJP Hotéis (neste caso, o escritório corporativo), apresenta-se 

apenas a Diretoria de Hotelaria e a Central de Reservas, já que são estes os setores que 

mantêm maior contato com o Gerente Geral do Serrano. Mesmo assim, porém, as demais 

áreas do escritório central do grupo são fundamentais para a consecução dos objetivos da 

unidade. 

 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

 

 

 A cidade de Gramado é referência no turismo gaúcho e nacional. Neste contexto, 

possibilitado e construído por grandes investimentos públicos e privados em infraestrutura e 

divulgação e principalmente na consolidação da imagem de “cidade europeia”, o setor 

hoteleiro tem importância capital para que os visitantes se sintam em casa e queiram retornar 

à cidade. No município, dados apontam que cerca de 90% da economia depende da cadeia do 

turismo. Tanto esforço do poder público e da comunidade resultaram, no ano de 2011, na 



23 

conquista do prêmio de ”Melhor Cidade Turística do Brasil”, concedido pela Revista Viagem 

e Turismo. 

 Os dados do turismo de Gramado impressionam. Em 2012, números oficiais da 

Secretaria de Turismo da cidade apontam que o número de turistas chegou a 5,7 milhões, 

crescimento de 90% em relação ao ano de 2009 (quando a cidade recebeu 3 milhões de 

visitantes). Este incremento nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo bom 

momento da economia nacional e pela alta do dólar frente ao real (o que diminui o interesse 

dos brasileiros em viajar ao exterior), sobressalta ainda mais a posição da cidade no ambiente 

turístico nacional e a consolida como um dos principais destinos procurados pelos viajantes 

do Brasil. 

 Com um ambiente turístico tão evoluído e com números que crescem a cada ano, a 

atividade hoteleira no município acompanha o ritmo de crescimento e apresenta índices 

bastante atrativos, com diárias médias e taxas de ocupação crescentes. A estrutura atual da 

hotelaria da cidade conta com 141 meios de hospedagem e 4.296 quartos, no entanto, com 

cada vez mais visitantes na cidade, os empreendimentos hoteleiros muitas vezes não suportam 

a demanda em períodos de alta temporada e operam com 100% de ocupação. Este momento 

favorável para o setor têm atraído investidores de outras localidades, e, como consequência, 

dados não oficiais apontam para um crescimento de quase 75% na oferta de quartos até o ano 

de 2017 (considerando projetos em execução e em estudo). 

 Em nível nacional, a hotelaria também tem obtido bom desempenho e boas 

perspectivas. Segundo a Jones Lang Lasalle, importante consultoria do setor, o RevPar 

(indicador que combina os índices de ocupação dos hotéis e a diária média praticada) cresceu 

acima da inflação ao longo dos últimos nove anos, mesmo com baixo desempenho da 

economia geral em alguns intervalos. Os analistas da empresa estimam que nos próximos 

anos este crescimento médio se mantenha. Em complemento, dados do jornal Valor 

Econômico apontam que os players do setor hoteleiro no Brasil estão entre os dez mais 

otimistas do mundo, sendo 74% deles muito ou bastante otimistas acerca de suas 

rentabilidades futuras. 

 O segmento de viagens a lazer tem observado consistente incremento na última 

década, tendo como principais responsáveis o aumento no poder de consumo da classe C e a 

maior disponibilidade de crédito. Além disso, a realização de grandes eventos como a Copa 

do Mundo e os Jogos Olímpicos são fatores complementares à expansão do setor.  

 A iminência de grande número de visitantes e a exposição do Brasil 

internacionalmente, possibilitados pelos grandes eventos em conjunto ao aumento da procura 
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por hotéis por clientes brasileiros, atraiu investidores dispostos a empregar recursos na 

construção de novos hotéis nas cinco regiões do país. Esta realidade, porém, acende o alerta 

da superoferta em algumas cidades, o que eventualmente causará impacto e pressão nos 

preços. Mesmo assim, na maioria dos destinos, espera-se que não haja influência negativa em 

função das novas aberturas previstas. 

 Neste contexto favorável e com oportunidades, a Diretoria da GJP Hotéis acredita que 

os investimentos realizados nos empreendimentos da rede possibilitarão retornos dentro das 

expectativas e que o setor hoteleiro como um todo apresentará boas possibilidades nos 

próximos anos. No caso específico do Serrano Resort, a principal estratégia é a manutenção 

da posição de liderança no mercado hoteleiro na Serra Gaúcha e o constante aprimoramento 

nos níveis de satisfação dos clientes. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 As abordagens teóricas que envolvem os temas centrais do presente trabalho são 

exploradas nesta etapa com o desígnio de contextualizar a aplicabilidade do orçamento 

flexível e do forecast na empresa estudada, e complementarmente, de fornecer subsídios para 

que a interpretação dos dados coletados seja empreendida em conformidade com os objetivos 

preestabelecidos. 

 

 

3.1 PLANEJAMENTO 

 

 

 Quaisquer movimentos iniciais à administração de empresas passam invariavelmente 

pelo ato de planejar. Mais do que a simples soma de planos e estimativas em relação ao 

futuro, o processo de planejamento é elementar no sentido de conduzir à reflexão dos 

objetivos organizacionais e ao constante ajuste das posições da empresa ante os ambientes 

externo e interno. Em um mercado cada vez mais global e profissionalizado, onde a 

concorrência é dinâmica e em mudança constante, uma decisão errada pode custar caro. De tal 

modo, planejar é basilar e vital às organizações modernas. 

 O planejamento é umas das funções básicas da Administração e configura-se como a 

principal etapa do processo administrativo, segundo Daft (1999). De acordo com o autor, o 

planejamento é o momento no qual se define onde a organização deseja estar no futuro e o 

que deve ser feito para atingir tais objetivos, com a definição de metas para o desempenho 

organizacional amplo esperado e, em nível operacional, com as decisões sobre as tarefas e o 

uso de recursos necessários para sua realização. 

 Segundo Oliveira (2013), é preciso que sejam seguidos alguns princípios para que os 

resultados da operacionalização do planejamento e controle tenham sucesso, os quais são: 

 

a) o princípio da contribuição aos objetivos: o planejamento deve priorizar, sempre, os 

objetivos máximos da empresa, os quais devem ser hierarquizados e sua busca 

constante na totalidade; 

b) o princípio da precedência do planejamento: dentro do processo administrativo, a 

etapa do planejamento deve ser o ponto de início, mesmo que a separação sequencial 
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seja difícil de ser aplicada. Neste contexto, o planejamento assume uma situação de 

maior importância no processo administrativo das empresas; 

c) o princípio das maiores influência e abrangência: o planejamento pode provocar 

diversas modificações nas características e atividades da empresa, afetando as pessoas, 

e tecnologia e os sistemas; 

d) o princípio das maiores eficiências, eficácia e efetividade: o planejamento deve 

procurar maximizar os resultados e minimizar as deficiências apresentadas pelas 

empresas. 

 

Segundo Zdanowicz (2003), em um mercado altamente competitivo e no contexto de 

economia global, está claro que se a empresa deseja manter-se no mercado de forma ativa e 

desempenhando papel preponderante no seu ambiente de atuação, é fundamental analisar 

profundamente e com muito cuidado cada passo a ser dado para que possa atingir seus 

objetivos e metas estratégicas de forma completa. Deste modo, o desenvolvimento de 

processos claros e rigorosos de planejamento configura-se como pauta básica na gestão de 

empresas e pode ser entendido como o limiar das atividades correlatas, como vendas, 

financeiras e de produção, precedendo quaisquer decisões estratégicas e táticas dentro das 

organizações. 

Neste raciocínio, Sá e Moraes (2005, p. 5) definem o planejamento como: 

 

Um processo contínuo que visa antecipar um estado futuro de forma a estabelecer as 

ações necessárias à concretização deste estado por meio de intervenções ativas no 

presente. Os planos decorrentes da atividade de planejamento devem ser 

estruturados de maneira formal de modo a permitir à Administração da empresa 

atuar de maneira integrada em suas ações gerenciais. 

 

 Os autores ainda apontam os elementos envolvidos na composição do planejamento 

empresarial, conforme abaixo: 

 

a) objetividade: a busca de resultados para a empresa é a ênfase do planejamento e deve 

contar com o pleno comprometimento do seu corpo gerencial; 

b) seletividade: deve se concentrar no que é relevante à empresa; 

c) coerência: deve estar alinhado com a filosofia e com a cultura corporativa da 

organização; 

d) consistência: os objetivos definidos e que são parte do planejamento precisam estar em 

consonância e não podem se inviabilizar mutuamente; 
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e) realismo: o planejamento deve se restringir a objetivos factíveis de atingimento, 

mesmo que o ótimo intangível dê lugar ao bom mas realizável; 

f) ações globais e participativas: as etapas de elaboração, implementação e 

acompanhamento devem contar com o envolvimento e comprometimento de todos os 

níveis gerenciais; 

g) flexibilidade: o planejamento deve ser desenvolvido de forma que permita mudanças 

em resposta a novos desafios que eventualmente sejam identificados; 

h) consolidação: por fim, o planejamento deve ser expresso em um plano estratégico que 

defina e quantifique os problemas, as metas e as estratégias. 

 

 Apesar da clara percepção por parte dos administradores de que é fundamental para a 

estruturação de curto, médio e longo prazo das empresas, o planejamento muitas vezes é 

considerado como pertinente apenas à alta administração, cuja compreensão não cabe ser 

replicada a todo corpo hierárquico à medida que se percorre o organograma da organização. O 

fato, na realidade, é que mesmo iniciando com a definição de aspectos estratégicos conexos 

com metas genéricas e com visão macro do futuro, o planejamento é expandido a todos os 

níveis da empresa e garante, por exemplo, que uma simples tarefa de um setor operacional 

seja determinada como parte da busca pelo atingimento dos objetivos globais esperados e 

delineados no início do processo. 

Oliveira (2013, p. 14) afirma que “[...] o planejamento é um processo contínuo que 

envolve um conjunto complexo de decisões inter-relacionadas que podem ser separadas de 

formas diferentes.”. Desta forma, existem três agrupamentos (níveis) do processo de 

planejamento que são apresentados na figura abaixo: 
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Figura 2 – Modelo de planejamento 

 
Fonte: Steiner (1969, apud CHIAVENATO e SAPIRO, 2003, p. 36) – contém adaptações do autor. 

  

Com base em premissas prévias que são balizadoras de todo o modelo do 

planejamento e conduzirão às demais etapas, pode-se observar uma evolução sequencial ao 

longo do processo, sendo que o planejamento estratégico é a primeira, onde são definidos os 

objetivos gerais; o planejamento tático é o desdobramento do estratégico, com foco em 

objetivos de médio prazo que viabilizam os objetivos gerais; e, após, o planejamento 

operacional é o desdobramento do tático, com programas de curto prazo e metas e 

procedimentos atingindo toda a organização. 

 A partir das abordagens expostas acima, nas próximas seções serão detalhadas as 

etapas citadas que envolvem a execução processo de planejamento nas organizações. 

 

 

3.1.1 Planejamento estratégico 

 

 

 O planejamento estratégico é a primeira etapa do processo de planejamento e é a fase 

na qual se definem objetivos e metas de longo prazo e que visam à continuidade da empresa, 

focando na composição de diretrizes de nível amplo e estruturais (PADOVEZE; TARANTO, 

2008). A rigor, no planejamento estratégico são definidos quais os rumos futuros da 
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organização e sua formulação conduz às práticas necessárias para este caminho, as quais, em 

termos de execução, são tratadas pelos níveis tático e operacional. 

 Segundo Chiavenato e Sapiro (2003, p. 39), “[...] o planejamento estratégico é um 

processo de formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção da 

organização e de sua missão no ambiente que ela está atuando.”. De acordo com os autores, o 

processo de planejamento estratégico é constituído pelos seguintes elementos: 

 

1) Declaração de missão; 

2) Visão de negócios; 

3) Diagnóstico estratégico externo; 

4) Diagnóstico estratégico interno; 

5) Fatores-chave de sucesso; 

6) Sistemas de planejamento estratégico; 

7) Definição dos objetivos; 

8) Análise dos públicos de interesse (stakeholders); 

9) Formalização do plano; 

10) Auditoria de desempenho e resultados. 

 

Conforme o exposto acima, a formulação do planejamento estratégico depende de 

definições relacionadas a fatores vitais que inevitavelmente passam pelos administradores, 

como, por exemplo, ritmo de crescimento esperado, penetração em novos mercados e 

agressividade frente a concorrentes. Acerca deste aspecto, Oliveira (2013, p. 17) salienta que: 

 

O planejamento estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos níveis mais 

altos da empresa e diz respeito tanto à formulação de objetivos quanto à seleção dos 

cursos de ação – estratégias – a serem seguidos para sua consolidação, levando em 

conta as condições externas e internas à empresa e sua evolução esperada. Também 

considera as premissas básicas – políticas – que a empresa, como um todo, deve 

respeitar para que o processo estratégico tenha coerência e sustentação decisória. 

 

 A formulação do planejamento estratégico é uma tarefa complexa e requer um 

entendimento claro dos objetivos da organização e de como os negócios devem ser geridos de 

modo a se atingir o que se espera. Cabe à alta administração interpretar as variáveis 

envolvidas nesta construção em sua essência e, também, avaliar sobre como elas podem 

interferir no traçar do plano estratégico que conduzirá ao atingimento dos objetivos 
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ambicionados. É natural que ocorram desvios e mudanças inesperadas ao longo do período 

abrangido pelo planejamento, logo, é preciso que os administradores desempenhem papéis 

proativos dentro das organizações e tenham a capacidade e a clareza para reconduzir as ações 

de forma a seguir o melhor caminho. 

 Dada a definição das estratégias da empresa nos contextos interno e externo, o 

próximo passo é avaliar a implementação das atividades necessárias ao seu atingimento, o que 

é explorado no planejamento tático. 

 

 

3.1.2 Planejamento tático 

 

 

 O planejamento tático é a segunda etapa no processo de planejamento e trata de 

questões oriundas do planejamento estratégico em níveis mais detalhados. Padoveze e Taranto 

(2008) afirmam que o objetivo do planejamento tático é a operacionalização das estratégias 

definidas, com horizonte temporal de médio e longo prazo. Pontualmente, é a transposição 

dos objetivos da diretoria geral e alta administração em direção às diretorias e gerências 

setoriais, onde efetivamente se dará a execução dos planos. 

 Zdanowicz (2003) salienta que os planos que compreendem o planejamento tático 

devem ser fixados e executados pela gerência e supervisão da empresa, podendo estar 

relacionado total ou parcialmente a uma área de atividade específica ou especial. Em geral, 

esta etapa é distribuída aos gestores das áreas sob supervisão das diretorias imediatas, de 

modo que as diretrizes sejam repassadas e atinjam toda a organização. Para Lunkes (2007, p. 

3), “os planos intermediários são objetivos na forma de relações financeiras e não financeiras 

que serão alcançados algum dia durante os próximos três a cinco anos”. 

 Mesmo com a plena coexistência entre os três tipos de planejamento citados, 

geralmente se encontram dificuldades de ordem prática no que tange à separação entre os 

níveis de planejamento estratégico e planejamento tático. Por conseguinte, esse 

esclarecimento faz-se necessário para a devida compreensão do tema. Sobre isso, Oliveira 

(2013, p. 22) cita:  

 

As decisões estratégicas têm, geralmente, alcance temporal prolongado e elevado 

grau de impacto e irreversibilidade. Por sua vez, o planejamento tático está mais 

voltado aos meios para alcançar os objetivos especificados, isto é, refere-se aos 

componentes da empresa e a sua eficiência. 
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 O autor apresenta uma tabela comparativa contendo as diferenças entre os 

planejamentos estratégico e tático, conforme abaixo: 

 

Tabela 1 – Diferenças entre planejamento estratégico e planejamento tático 

Discriminação Planejamento Estratégico Planejamento Tático 

Prazo Mais longo Mais curto 

Amplitude Mais ampla Mais restrita 

Riscos Maiores Menores 

Atividades Fins e meios Meios 

Flexibilidade Menor Maior 

Fonte: Oliveira (2013, p. 20) 

 

 Na tabela comparativa acima é possível perceber que a abrangência do planejamento 

tático é inferior à do planejamento estratégico, com foco em atividades ligadas à 

operacionalização dos planos, tratando sobre como eles serão capazes de chegar a todos os 

usuários envolvidos da maneira apropriada. 

 Para a continuidade do planejamento seguindo o modelo abordado, na próxima etapa 

as definições táticas são encaminhadas a um nível de execução, no planejamento operacional. 

 

 

3.1.3 Planejamento operacional 

 

 

 O planejamento operacional é a última etapa no processo de planejamento, e, de forma 

genérica, contempla a execução dos objetivos tratados inicialmente no planejamento 

estratégico em nível detalhado. Segundo Lunkes (2007), enquanto nos planos táticos estão 

contemplados objetivos mensuráveis para a empresa, o planejamento operacional está 

relacionado a operações diárias, sendo sua construção um plano detalhado para estas 

atividades. 

 Oliveira (2013, p. 19) define que: 

 

[...] planejamento operacional é a formalização, principalmente através de 

documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implementação de 

resultados específicos a serem alcançados pelas áreas funcionais da empresa. 
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 O autor complementa que neste nível de planejamento têm-se os planos de ação ou 

planos operacionais, os quais compõem um conjunto de partes homogêneas do planejamento 

tático e devem conter em detalhes os seguintes aspectos: 

 

a) recursos necessários para seu desenvolvimento e implantação; 

b) procedimentos básicos a serem adotados; 

c) resultados finais esperados; 

d) prazos estabelecidos; 

e) responsabilidades de execução e implantação. 

 

 Haja vista que o processo de planejamento e controle orçamentário, foco do presente 

trabalho, é desenvolvido nas empresas para atender e registrar níveis detalhados do 

planejamento tático como reflexo das atividades determinadas durante a formulação do 

planejamento estratégico, o tópico do planejamento operacional é fundamental e será 

aprofundamento posteriormente e contextualizado de acordo com os objetivos do trabalho.  

 O planejamento operacional é o encerramento do ciclo de planejamento e deve ser 

desenvolvido de acordo com os indicadores estabelecidos no plano tático, de forma que sua 

função básica está na formulação e determinação das atividades operacionais que devem ser 

executavas pelos funcionários (ZDANOWICZ, 2003).  

 A aplicabilidade efetiva do planejamento operacional ocorre em todas as divisões e 

departamentos da organização, já que os planos deste nível englobam atividades básicas e 

detalhadas. Mesmo assim, é fundamental que os métodos de controle aplicados aos aspectos 

operacionais sejam eficazes no sentido de garantir que as visões estratégicas sejam a essência 

do desdobramento de todos os objetivos e ações. 
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3.2 ORÇAMENTO 

 

 

3.2.1 Considerações iniciais 

 

 

 O orçamento é um plano de ação futuro detalhado que compreende determinado 

período, de forma que se efetue o planejamento de aspectos financeiros e não financeiros. 

Baseado nas diretrizes propostas no planejamento estratégico e na operacionalização 

desenvolvida no planejamento tático, o orçamento é uma das principais ferramentas do 

planejamento operacional e configura-se como uma das práticas mais disseminadas no 

ambiente organizacional em empresas de alta performance. Neste sentido, Frezatti (2009) 

aponta que o orçamento surge como continuidade à montagem do plano estratégico, 

permitindo focar e identificar, em um horizonte de tempo menor, as ações mais importantes à 

constante busca pelos objetivos globais. 

 Segundo Zdanowicz (1995), os conceitos de orçamento que possuem maior conexão 

com o contexto de planejamento são:  

 

a) orçamento como instrumento que descreve o plano geral de operações e de capital de 

acordo com objetivos e metas definidos pela alta administração;  

b) orçamento como técnica de planejamento global para dado período, conforme 

objetivos e metas determinados pela gerência superior;  

c) orçamento como método de planejamento e controle financeiros em consonância aos 

planos operacionais e de investimentos, com vistas a otimizar o uso dos recursos 

disponíveis;  

d) orçamento é a expressão quantitativa e qualitativa, em unidades físicas e em 

determinado período, de valores monetários. 

 

 Fernandes (2009) cita o conceito de orçamento como sendo: 

 

O orçamento visa, através de um planejamento adequado, prever ou projetar, para 

um período pré-determinado, as receitas e despesas dentro de uma visão realista, 

tentando reproduzir antecipadamente a operação da empresa, apurando seu fluxo de 

caixa, definindo os recursos e projetando o resultado do exercício e seu balanço 

patrimonial. 
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 Conforme apontam Sanvicente e Santos (2008, p. 19),  

 

[...] como instrumentos da administração, os orçamentos elaborados fornecem 

direção e instruções para a execução dos planos, enquanto a acompanhamento, 

levando ao controle, permite a comparação das realizações da empresa ao que tinha 

sido planejado.  

 

 O orçamento empresarial pode ser considerado um dos principais artefatos gerenciais 

à disposição dos administradores. Sua correta construção e aplicação, além de garantirem um 

alinhamento às estratégias traçadas, possibilitam o envolvimento e o engajamento dos 

usuários da empresa às metas estipuladas, disseminando assim as diretrizes necessárias à 

efetiva realização dos planos vislumbrados. 

 

 

3.2.2 Objetivos e importância do orçamento 

 

 

 O principal objetivo dos sistemas orçamentários globais nas empresas é garantir que os 

objetivos e metas, ao longo do período de acompanhamento, estão sendo executados de 

acordo com o preestabelecido previamente pela alta administração, por meio da atividade 

orçamentária que é coordenada pelo comitê de orçamento. Seguindo este aspecto, Zdanowicz 

(2003, p. 137) escreve: 

 

O orçamento é uma ferramenta de gestão imprescindível para administrar em cada 

etapa os elementos necessários, a fim de elaborar uma adequada e correta tomada de 

decisão na empresa. [...] Pois o orçamento é uma ferramenta fundamental para 

planejar as atividades da empresa, já que, através dele, se projetam em forma 

quantificada, os elementos necessários para cumprir com seus objetivos. 

 

 Para Padoveze e Taranto (2009), as vantagens do orçamento são inúmeras. As 

principais podem ser apontadas: 

 

a) o orçamento compele os administradores a pensar adiante, por meio do registro e 

formalização das responsabilidades que eles assumiram durante o planejamento; 

b) fornece expectativas estruturadas e realizadas com base em dados e informações 

consistentes, permitindo assim melhores condições para o julgamento do desempenho 

subsequente; 
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c) ajuda os administradores na coordenação e organização dos seus esforços e 

prioridades, de forma que os objetivos globais da organização definidos no 

planejamento estratégico são confrontados com os seus próprios objetivos. 

 

 Em consonância a estas ideias, os autores apontam que provavelmente a grande 

vantagem do orçamento está relacionada à busca pela otimização dos resultados da empresa, 

já que o fato de se trabalhar com perspectiva de futuro e existindo a possibilidade de corrigir 

os rumos em face de mudanças no ambiente faz com que o orçamento seja o instrumento mais 

importante para melhorar os resultados esperados, garantindo que todas as atividades da 

organização serão conduzidas de forma alinhada às estratégias. 

 Lunkes (2007) aponta que “o orçamento está unipresente no ciclo administrativo. Ele 

pode ser definido em termos amplos, com um enfoque sistemático e formal à execução das 

responsabilidades do planejamento, execução e controle”. Na sua obra, dentro deste conceito, 

ele aponta os principais objetivos do orçamento no ciclo administrativo, conforme tabela 2: 

 

Tabela 2 – Os objetivos do orçamento segundo o ciclo administrativo 

Objetivos Descrição 

PLANEJAMENTO 

Auxiliar a programar atividades de um modo lógico e 

sistemático que corresponda à estratégia de longo 

prazo da empresa. 

COORDENAÇÃO 
Ajudar a coordenar as atividades das diversas partes 

da organização e garantir a consistência dessas ações. 

COMUNICAÇÃO 
Informar mais facilmente os objetivos, oportunidades 

e planos da empresa aos diversos gerentes de equipes. 

MOTIVAÇÃO 
Fornecer estímulo aos diversos gerentes para que 

atinjam metas pessoais e da empresa. 

CONTROLE 

Controlar as atividades da empresa por comparação 

com os planos originais, fazendo ajustes onde 

necessário. 

AVALIAÇÃO 

Fornecer bases para a avaliação de cada gerente, 

tendo em vista suas metas pessoas e as de seu 

departamento. 

Fonte: Brookson (2000 apud LUNKES, 2007, p. 29) 

  

Um ponto fundamental na análise do processo orçamentário nas empresas é o 

envolvimento de todos os responsáveis e, consequentemente, a dedicação dos mesmos. 

Welsch (2012) trata deste ponto ao apontar que uma das características marcantes do 
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planejamento e controle de resultados (orçamento), de forma geral, é propiciar condições 

necessárias à “administração com participação”. A atividade orçamentária permite que os 

administradores de todos os níveis sejam envolvidos no seu desenvolvimento. Desta forma, 

segundo Welsch (p. 41), “[...] os horizontes de muitos administradores de nível médio são 

desviados, pela primeira vez, das preocupações com os problemas rotineiros dos seus 

departamentos para os objetivos e planos da empresa com um todo.”. A importância da 

participação de todos os membros da organização na função de planejamento e controle 

orçamentário nunca poderá ser exagerada. 

 

O orçamento, uma vez implantado e implementado, deverá satisfazer a vários 

objetivos, pois ele se relacionará com todas as áreas e atividades da empresa. A 

técnica orçamentária visará ao objetivo comum, pois suas metas só serão alcançadas 

quando todos os esforços convergirem para o mesmo fim. (ZDANOWICZ, 1995, p. 

21) 

 

 A rigor, uma das grandes vantagens do orçamento (cuja coordenação passa pelo 

comitê orçamentário) é garantir que os usuários estejam envolvidos e comprometidos com os 

objetivos e metas gerais, fato que atua como facilitador ao atingimento dos planos traçados. 

 

 

3.2.3 Implantação do planejamento e controle orçamentário 

 

 

 A implantação do planejamento e controle orçamentário está relacionada à 

formalização e ao registro dos planos da entidade, e sua execução, muitas vezes, pode 

ocasionar mudanças significativas no que se refere a como os usuários entendem o seu papel 

dentro do contexto organizacional. As responsabilidades assumidas e a compreensão do efeito 

de continuidade inerente às suas atividades são fatores que impactam positivamente na busca 

pelos objetivos comuns. 

 O processo orçamentário, como parte integrante do planejamento operacional, é 

bastante variado e de forma geral sofre adaptações conforme a estrutura e as necessidades 

específicas de cada empresa. Segundo Zdanowicz (1995), existem condições prévias 

necessárias ao desenvolvimento e à implantação do planejamento e controle orçamentário, a 

saber: 
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a) a estrutura organizacional deverá ser compatível com os objetivos propostos no plano 

geral de operações. Neste sentido, existe a necessidade de estudar e avaliar as 

interações entre os departamentos, iniciando desde a alta diretoria até os níveis 

operacionais, de forma que todas as áreas participem da construção do planejamento 

orçamentário; 

b) contabilidade aberta, informatizada e descentralizada: isso é fundamental para que 

todas as etapas do planejamento sejam efetuadas adequadamente, tendo em vista à 

necessidade de controle posterior. O principal aspecto neste contexto é que a 

contabilidade forneça informações ágeis e prontamente de acordo com as 

necessidades. 

c) fixação dos objetivos e das metas da empresa: etapa constante do desenvolvimento do 

planejamento estratégico, os objetivos e metas estipulados devem ser repassados em 

detalhe durante o orçamento. Em geral, será constituído um comitê orçamentário que 

coordenará a consecução destas análises. 

d) disciplina e seriedade: desenvolvendo um planejamento orçamentário com disciplina e 

seriedade, a empresa estará muito bem direcionada e com boas perspectivas de 

alcançar os objetivos e metas traçados previamente. 

 

Padoveze e Taranto (2009) apresentam um esquema simplificado de como é 

desenvolvido o plano do orçamento, conforme abaixo: 

 

Figura 3 – Etapas para a preparação do plano orçamentário 

 

Fonte: Padoveze e Taranto (2007, p. 11) 
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Complementarmente ao esquema apresentado, os autores apontam (p. 11): 

 

A missão e os objetivos corporativos nascem da análise do ambiente e decorrem da 

estratégia existente ou definida, ao passo que as premissas ambientais representam o 

cenário assumido. Com esses elementos, é possível determinar a previsão de vendas, 

que normalmente é o fator limitante, mas nem sempre [...]. O orçamento mestre ou a 

sintetização dos orçamentos é elaborado por meio da incorporação de todos os 

orçamentos dentro da estrutura da demonstração de resultados e concluído com a 

projeção de um balanço patrimonial. 

 

 Assim, é visível a evolução sequencial que envolve o desenvolvimento do 

planejamento e controle orçamentário, composta tanto por fatores prévios à construção do 

orçamento propriamente como fatores posteriores. Muitas empresas, com vistas a obter o 

melhor resultado possível do processo, reúnem funcionários-chave de setores diversos e criam 

um comitê de orçamento, geralmente coordenados pelas áreas de Controladoria ou 

Planejamento. As atribuições deste comitê são analisar as etapas de construção dos planos 

orçamentários e, sob uma visão sistêmica crítica e alinhada aos objetivos e determinações da 

alta administração, garantir que desde o início o planejamento e controle orçamentário sejam 

conduzidos adequadamente. 

 Neste mesmo sentido, Zdanowicz (1995) apresenta um fluxograma básico do processo 

de elaboração do orçamento:  

 

Figura 4 – Processo de elaboração do orçamento 

 

Fonte: Zdanowicz (1995, p. 25) 
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 Conforme demonstrado na figura, o comitê de planejamento financeiro e orçamento 

ocupa posição central no processo orçamentário, responsável por coordenar as atividades e 

certificar a Administração de que as etapas foram realizadas de forma apropriada. 

 Mesmo com aspectos que variam entre as empresas sob a influência das 

particularidades de cada uma, a implementação do processo orçamentário segue, geralmente, 

a mesma lógica, visando sempre em suas projeções o melhor reflexo da situação atual da 

empresa em alinhamento pleno com a estratégia definida pela Administração. 

 

 

3.3 MÉTODOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

 

 O orçamento é uma ferramenta gerencial que vislumbra o acompanhamento dos 

objetivos e metas da empresa, as quais definidas no planejamento estratégico por meio da 

composição de estimativas de curto prazo e que estejam alinhadas ao que se espera do futuro, 

em observância aos ambientes interno e externo da organização. Existem diferentes métodos 

abordados pelos autores acerca dos processos de elaboração do orçamento que, mesmo 

visando a construção do plano orçamentário da empresa, possuem perspectivas variadas, 

aplicando técnicas e conceitos específicos. 

 Conforme Lunkes (2007, p. 38), “[...] o orçamento foi adaptando-se e acompanhando 

as tendências das modernas teorias de gestão.”. Na figura abaixo é apresentada a evolução dos 

métodos orçamentários, iniciando pelo orçamento empresarial (que pode ser chamado de 

tradicional ou estático) até o conceito de beyond budgeting:  

 

Figura 5 – Evolução dos processos orçamentários 

 
Fonte: Lunkes (2007, p. 39) – contém adaptações do autor. 
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 Na figura acima é possível observar que as técnicas orçamentárias foram se adaptando 

às necessidades das empresas ao longo do tempo, e acompanhando a evolução da ciência da 

Administração ao longo do século XX que culminou em práticas de gestão baseadas em 

métodos mais modernos e estruturados, os processos orçamentários foram ganhando cada vez 

mais espaço e valor no contexto organizacional. 

 A seguir, serão abordados os métodos orçamentários citados, com considerações 

gerais acerca de cada tema. 

 

 

3.3.1 Orçamento tradicional ou estático 

 

 

 O orçamento tradicional ou estático é o processo orçamentário desenvolvido 

considerando a estrutura da empresa como fixa e de acordo com um nível de vendas 

predeterminado. Dados apontam que este é o método mais utilizado nas empresas atualmente, 

sendo aplicado em 50% das empresas nacionais e 60% das multinacionais (PADOVEZE; 

BENEDICTO, 2005).  Este foi o primeiro método de orçamento aplicado em organizações, 

sendo usado como instrumento de planejamento e controle das operações em 1919 pela Du 

Pont, nos Estados Unidos (LUNKES, 2007).  

 Sobre o funcionamento de um processo orçamentário tradicional ou estático, Padoveze 

(2009, p. 201) escreve que: 

 

Elaboram-se todas as peças orçamentárias a partir da fixação de determinado volume 

de produção ou vendas. Estes volumes, por sua vez, também determinarão o volume 

das demais atividades e setores da empresa. O orçamento é considerado estático 

quando a administração do sistema não permite nenhuma alteração nas peças 

orçamentárias. 

 

 Desta forma, ficam evidentes as limitações do modelo, já que mesmo considerando 

períodos de curto prazo nas projeções, mudanças significativas podem ocorrer e a validade, 

referência e credibilidade do orçamento tendem a ser abaladas. Em termos de controle e 

acompanhamento junto à alta administração da empresa e em relação a setores operacionais, 

isso pode ser um ponto crítico na busca dos objetivos globais estratégicos. 

  Apesar das críticas de especialistas do tema ao processo orçamentário tradicional ou 

estático, este é o mais utilizado nas empresas atualmente, conforme já citado. Como motivo, 

Padoveze (2009) aponta a necessidade de consolidação dos orçamentos de todas as unidades, 
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sobretudo nas corporações que mantêm operações em diversos países. Neste sentido, como a 

necessidade de consolidação é vital para visão geral dos resultados das filiais, o orçamento 

tradicional ou estático configura-se como uma alternativa viável já que eventuais alterações 

em uma das unidades não necessariamente impactarão de forma relevante no resultado geral 

da companhia. 

 Complementarmente, o orçamento tradicional ou estático, apesar das limitações 

apresentadas, demanda menos esforço da organização durante sua elaboração, pelo fato de 

que é definido apenas um cenário para o nível de atividades do período. Assim, de forma 

geral, o trabalho é concentrado em cada departamento da empresa com base num volume de 

vendas especificado previamente pelas áreas competentes e todo o processo parte destas 

premissas, sendo responsabilidade do comitê de orçamento a consolidação das informações 

oriundas das áreas. Após a aprovação da Administração, diferente de outros métodos 

orçamentários, não há necessidade de um trabalho constante na revisão das projeções ou 

mesmo na replicação de novos períodos. De forma clara, no caso de eventuais mudanças 

ocasionadas por diversos fatores de mercado dentro do período que causem impacto 

significativo nos resultados estimados, não faz sentido manter um orçamento estático, 

sabendo-se que é tecnicamente impossível seu atingimento. Neste cenário, sugere-se que a 

empresa proceda com uma revisão das projeções, adaptando suas expectativas a níveis 

adequados. 

 

 

3.3.2 Orçamento flexível 

 

 

 O orçamento flexível surgiu como uma alternativa à inflexibilidade do orçamento 

tradicional ou estático, e, como o próprio nome já diz, presume um modelo flexível que possa 

ser adaptável em níveis variados de operação. As bases do conceito foram lançadas no início 

da década de 70 na Alemanha, por Kilger e Plaut, conhecidas como 

GrenzPlankostenrechnung, ou GPK. Nele, dois princípios básicos eram fundamentais para a 

correta utilização da ferramenta: os centros de responsabilidade com o controle e o cálculo de 

custo por produto e a nítida separação entre custos fixos e variáveis por centro. Estes 

princípios formam a base do Flexible Plankostenrechnung ou orçamento flexível (LUNKES, 

2007). 
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 Segundo Padoveze e Taranto (2009), o orçamento flexível parte da premissa de que o 

principal fator envolvido na construção de um orçamento é o orçamento de vendas (receitas), 

e que este é resultado da combinação da quantidade vendida com o preço médio praticado. Na 

teoria, variações no volume de operações das empresas podem ser consideradas normais, e 

assim, o orçamento de quantidades vendidas não deve ser fixado. Consequentemente, os 

custos e as despesas diretamente ligados ao volume de vendas também não podem ser 

estáticos, pois sofrerão alterações à medida que as vendas aumentarem ou diminuírem 

(quantidade vendida). Os custos e despesas que não sofrem influência alguma do nível de 

vendas podem ser orçados com base nas premissas do modelo tradicional ou estático, sendo 

que eles se manterão independe do nível de atividades.  

 As técnicas do orçamento flexível possibilitam às empresas facilidade em produzir 

versões variadas do orçamento, estimando cenários alternativos e possibilidades frente a 

variáveis de mercado, benefícios estes que não são possíveis no orçamento tradicional ou 

estático. Neste sentido, Padoveze (2009, p. 202) salienta: 

 

O enfoque do orçamento flexível é possível, então, com os eventos que têm a 

possibilidade de uma mensuração unitária, que correspondem aos dados variáveis. 

[...] Associando-se aos volumes possíveis, pode-se fazer quantos orçamentos 

flexíveis foram necessários ou desejados. Os gastos fixos continuam sendo 

apresentados dentro do enfoque tradicional do orçamento, que é o orçamento 

estático. 

 

  De acordo com Welsch (2012, p. 192),  

 

[...] os orçamentos variáveis de despesas focalizam um problema muito comum aos 

relatórios de desempenho – isto é, a comparação das despesas reais com a dotação 

orçamentária ajustada ao nível de atividade ou produção realmente atingido. 

 

Segundo o autor, a pauta inicial para compreensão do conceito é avaliar o 

comportamento das despesas frente à variação no nível de vendas. Alguns custos e despesas 

variam diretamente de acordo com o volume vendido, como as matérias-primas; outros, como 

os salários, não sofrem mudança nesta relação dentro de certo intervalo relevante. Assim, o 

objetivo central do método do orçamento variável é mapear estas relações especificamente, e 

em qual medida cada item de custo ou despesa de um centro de responsabilidade é 

influenciado pelo volume de produção ou trabalho realizado nesse centro. 

 Algumas empresas aplicam o modelo de forma mais incisiva, sendo que trabalham 

apenas com uma base flexível nos custos e despesas operacionais sem mesmo ter a definição 

da projeção dos níveis de venda. Assim, ao término de cada período, observam o volume 
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efetivamente vendido e o aplicam na estrutura de custos “ideal”, possibilitada pelas técnicas 

do orçamento flexível, e comparam com os dados realizados. Esta abordagem foge do 

fundamento central do orçamento, que é justamente a previsão de resultados como auxílio à 

tomada de decisão e verificação dos planos globais. Neste sentido, o modelo aplicado no 

presente trabalho não tratará apenas de definir uma base orçamentária de custos e despesas, 

mas também de considerar um nível de atividades esperado e que esteja de acordo com as 

potencialidades da organização. 

 

 

3.3.2.1 A operacionalização do orçamento flexível 

 

 

 A implantação e a posterior operacionalização do orçamento flexível requerem 

definições iniciais fundamentais ao uso adequado das técnicas preconizadas pelo modelo. A 

preparação da organização para uso da ferramenta pode demandar certo esforço e mudanças 

relevantes na forma de como os diversos departamentos se relacionam, dependendo das 

particularidades do negócio; assim, é de suma importância que a transição seja planejada e as 

variáveis envolvidas tratadas de forma a acarretar o menor impacto possível às operações. 

 As principais etapas prévias à utilização do orçamento flexível que devem ser 

analisadas são descritas abaixo: 

 

a) separação por centros de responsabilidade: a separação por centros de 

responsabilidade é uma das bases do orçamento flexível, afinal, é fundamental que as 

atividades dos diversos setores da empresa (sejam eles fontes de receita ou não) 

possam ser mapeadas claramente e seus resultados apurados de forma individual. 

Consequentemente, os orçamentos de cada centro são independentes entre si, o que 

garante aos responsáveis a possibilidade de acompanhar o atingimento dos objetivos e 

metas e de tomar decisões assertivas no contexto adequado; 

b) separação dos custos e despesas em fixos e variáveis: com cada centro de 

responsabilidade devidamente definido, para a implantação do orçamento flexível é 

necessária uma nítida separação entre os custos e despesas fixos e variáveis, de modo 

a garantir que aqueles relacionados diretamente ao nível de vendas tenham um 

tratamento específico na lógica da base orçamentária flexível. Cada um dos elementos 

do plano de contas da empresa, os quais receberão os orçamentos, devem ser avaliados 
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em sua essência para que a natureza fixa ou variável seja visível nos métodos de 

controle de gestão; 

c) definição de direcionadores para os custos e despesas variáveis: a partir da 

detalhada separação dos custos e despesas em fixos e variáveis, a próxima etapa é 

promover um alinhamento entre os elementos variáveis da base orçamentária e os seus 

respectivos direcionadores, que são os elos entre as despesas unitárias e os níveis de 

produção e vendas estimados. De forma geral, assim como na teoria do orçamento por 

atividades, os direcionadores são a unidade básica dos custos e despesas variáveis 

unitários, os quais, em função de cada alteração na produção ou nas unidades 

vendidas, resultam nos custos e despesas variáveis totais. 

 

 Mesmo exigindo maiores esforços por parte dos envolvidos do que as práticas 

orçamentárias tradicionais, o orçamento flexível propicia vantagens aos usuários e permite a 

obtenção de resultados mais eficientes. A seguir são apresentados os principais benefícios do 

método. 

 

 

3.3.2.2 Por que utilizar um orçamento flexível? 

 

 

 Conforme já apresentado, o orçamento flexível é um método orçamentário que, 

diferentemente dos modelos tradicionais, que preconizam uma lógica estática tanto dos níveis 

de vendas quanto de custos e despesas, tem como principal pilar a flexibilidade na construção 

das peças orçamentárias. Como principais benefícios na utilização do orçamento flexível, 

pode-se citar: 

 

a) facilidade em construir versões e cenários distintos do orçamento original: com 

uma base orçamentária flexível baseada em direcionadores das despesas variáveis, a 

construção de versões e cenários distintos do orçamento original é simplificada, onde 

variações apenas nos níveis de vendas ocasionam a atualização de toda a estrutura de 

despesas. Esta facilidade é útil para simulações e estudos que implicam em mudanças 

nos cenários esperados; 

b) atualiza os custos e despesas às variações nas vendas realizadas: nos casos de 

variações relevantes nos níveis de vendas em relação ao orçado original, o que 
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eventualmente ocorre na empresa estudada, uma base orçamentária flexível permite a 

revisão do orçamento de forma a compatibilizar a sua estrutura de custos e despesas à 

nova realidade, o que permite uma comparação orçado versus realizado adequada; 

c) após o esforço inicial, a atualização do orçamento é simplificada: depois da 

definição dos direcionadores e da viabilização do uso do orçamento flexível no 

contexto da empresa, para compor orçamentos futuros basta revisar as despesas fixas e 

as premissas aplicadas nas despesas variáveis, atualizando assim os direcionadores e 

certificando-se que eles exprimam o comportamento correto destas despesas; 

d) o principal esforço do processo orçamentário é a estimativa dos níveis de vendas: 

após a definição de uma base orçamentária flexível, com os direcionadores das 

despesas variáveis definidos e os custos e despesas fixos apropriadamente mapeados, a 

principal discussão a ser realizada no processo orçamentário é o nível de vendas 

esperado, ou seja, o que efetivamente agregará resultado à organização; 

e) o orçamento flexível permite o desenvolvimento de outros estudos financeiros: 

com uma base orçamentária flexível, é possível desenvolver estudos financeiros e de 

desempenho que utilizam a separação entre despesas fixas e variáveis como premissas 

básicas. Principalmente, pode-se citar o cálculo dos pontos de equilíbrio contábil, 

econômico e financeiro, cujo resultado é a mensuração dos níveis de vendas 

necessários para um resultado nulo (utilizando a lógica da margem de contribuição). 

Também, técnicas e análises de alavancagem operacional são possibilitadas com o uso 

do orçamento flexível. 

 

 Frente a estes aspectos, é possível observar que o orçamento flexível é uma importante 

ferramenta gerencial que permite níveis avançados de planejamento e controle orçamentário. 

 

 

3.3.3 Orçamento contínuo 

 

 

 O orçamento contínuo pode ser visto mais como uma prática do que como um método 

orçamentário propriamente, já que há a possibilidade de ser usado em conjunto com qualquer 

outro método, integrando suas funcionalidades. Tem sido cada vez mais usados pelas 

organizações, principalmente porque possibilita uma constante reprogramação do período 

considerado nas projeções orçamentárias. 
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 Segundo Lunkes (2007, p. 75), “[...] o orçamento contínuo é baseado em um prazo 

movente que se estende em função de um período fixo. Quando um período termina, outro é 

acrescentado ao final do ciclo.”. Assim, neste modelo, o tempo de orçamento futuro 

considerado é sempre o mesmo (por exemplo, 12 meses), o que permite à empresa visualizar 

as expectativas de resultado de forma uniforme, adequando as previsões oportunamente frente 

a variáveis observadas. 

 Ainda de acordo com Lunkes (2007), ele é mais indicado para empresas com produtos 

com ciclo de vida curto e em processos que exigem rapidez nas mudanças, pela facilidade de 

adaptação a novos cenários e a mudanças no planejamento. O autor aponta três grandes 

vantagens no uso do orçamento contínuo: 

 

a) facilidade em orçar períodos menores do que os métodos tradicionais, mesmo que de 

forma contínua; 

b) incorporação de novas variáveis nas projeções orçamentárias; 

c) como resultado, a empresa tem um orçamento mais preciso e detalhado. 

 

 Complementando o exposto, Lunkes (2007, p. 84) afirma que: 

 

Ao analisar o que deu certo e o que deu errado durante o mês anterior, os gestores e 

empregados podem incluir formas de melhorar o resultado no período futuro. A 

elaboração do período futura é feita enquanto as informações estão prontamente 

disponíveis, sendo analisadas e discutidas por todos. 

 

 Padoveze e Taranto (2007), apesar de apontarem que o orçamento contínuo é um 

conceito muito interessante às empresas, ressaltam que a adoção da prática apresenta algumas 

desvantagens de ordem operacional, em função de que a realização constante de orçamentos 

consome tempo das áreas envolvidas, principalmente do comitê orçamentário, que precisará 

de uma equipe específica voltada a esta atividade. 

 

 

3.3.4 Orçamento Base Zero (OBZ) 

 

 

 O orçamento base zero é um método orçamentário mais rígido, que não considera 

eventos do passado ou registros de períodos anteriores como base para o planejamento 
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orçamentário futuro – ao contrário do que é observado atualmente na maioria das 

organizações. Nesta metodologia, cada atividade da empresa é avaliada e colocada em 

determinado grau de prioridade, as quais, em comparação a outras, comporão o orçamento do 

período. 

 Segundo Padoveze (2009, p. 201), “[...] a questão fundamental permanente para o 

orçamento base zero é a seguinte: não é porque acontece que deverá acontecer”. O autor 

complementa que a filosofia do orçamento base zero está em romper com o passado, já que as 

observações anteriores podem conter ineficiências que não devem ser perpetuadas. Com isso, 

deve-se tratar o orçamento do período em questão como se fosse o primeiro, como se as 

informações, a estrutura e as práticas estivessem sendo avaliadas e discutidas pela primeira 

vez. 

 Segundo Carvalho (2002, apud LUNKES, 2007), as principais características e 

objetivos do OBZ são: 

 

a) analisar a necessidade e o custo-benefício de todos os projetos, processo e atividades, 

partindo de uma base “zero”; 

b) focalizar as atividades para que estejam em consonância com a estratégia pretendida 

pela administração; 

c) assegurar que os recursos da empresa serão destinados a fatores-chave do negócio; 

d) aprovar o nível de gastos após a elaboração com base em critérios previamente 

definidos; 

e) desenvolver o processo orçamentário de forma participativa, com intensa comunicação 

entre as áreas envolvidas; 

f) fornecer subsídios decisórios inteligentes para a gestão. 

 

 Cada gestor de área solicitante de recursos no processo de orçamento base zero deve 

justificar detalhadamente as suas solicitações, compondo pacotes contendo as atividades 

necessárias ao andamento de seu departamento, mesmo que sejam aspectos recorrentes e 

“óbvios”. Posteriormente, a Administração, com auxílio e coordenação do comitê de 

orçamento, tratará de alocar os pacotes da empresa de forma que se atenda a critérios 

predefinidos, como exemplo: rentabilidade, nível de gastos e participação de mercado. Neste 

momento de análise, alguns pacotes considerados menos necessários serão descartados. 

 O OBZ apresenta grandes benefícios às empresas ao passo que todas as atividades 

serão analisadas e validadas partindo do zero, garantindo assim que o processo orçamentário 
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seja repensado constantemente e tenha-se um histórico claro e justificado da destinação dos 

recursos. A “quebra” com o passado é um exercício fundamental para que se mantenha o foco 

na real necessidade das atividades, buscando sempre o atingimento dos objetivos estratégicos 

preestabelecidos. 

 Como principais desvantagens do OBZ estão a dificuldade em sua implantação e 

operacionalização e o tempo envolvido para que as premissas sejam atendidas. Sobre este 

aspecto, Lunkes (2007, p. 98) aponta: 

 

Neste sentido, o OBZ pode ser bastante burocrático, com muitos papéis e inúmeros 

controles. O OBZ pode levar muito mais tempo para ser elaborado se comparado aos 

orçamentos tradicionais, em virtude de que os gastos devem ser justificados e 

aprovados. Portanto, o OBZ pode ser significativamente mais oneroso para a 

empresa, e este tempo e dinheiro poderiam ser gastos em atividades mais produtivas. 

 

 Muitas empresas têm trabalhado com o OBZ, inclusive grandes corporações 

multinacionais, o que demonstra a efetiva contribuição do modelo ao processo orçamentário 

como um todo. Corroborando ao exposto pelos autores, especialistas avaliam que o OBZ 

possibilita um rastreamento minucioso e analítico da construção do orçamento, e que apesar 

do custo dispendido com sua implantação, os resultados observados são satisfatórios.  

 

 

3.3.5 Orçamento por atividades 

 

 

 O orçamento por atividades é um método orçamentário que visa medir o nível de 

recursos necessários para se alcançar determinado nível de produção, considerando as 

atividades decorrentes envolvidas neste objetivo. Para a devida compreensão do conceito, é 

necessário previamente abordar o tema de custeio baseado em atividades (ABC), que é a base 

deste método orçamentário. 

 

 

3.3.5.1 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

 

 

 O custeio baseado em atividades é um método de custeio que teve suas origens na 

década de 1980, e segundo Lunkes (2007, p. 119), “[...] a metodologia proporciona alocação 
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mais criteriosa dos custos indiretos a partir do conhecimento das atividades desenvolvidas na 

empresa.”. De forma geral, o foco do custeio ABC é a destinação dos custos indiretos ao custo 

dos produtos por meio da mensuração das atividades que envolvem a produção e/ou a 

comercialização de cada um.  

 Sobre os custos indiretos, Souza e Diehl (2009, p. 17) apontam que  

 

[...] são aqueles cuja relação com o produto (ou objeto de custo) é de difícil 

identificação. São exemplos a mão-de-obra indireta, aluguéis e muitos dos chamados 

custos administrativos. Comumente, a atribuição destes custos aos produtos se dá 

através de rateio. 

 

Assim, tendo em vista que estes custos não podem ser vinculados diretamente a um 

produto ou serviço, o custeio ABC apresenta alternativas que visem à correta distribuição dos 

custos indiretos (geralmente são de natureza fixa, não variando conforme o aumento da 

produção), de forma que não haja distorção nas análises de custos por critérios de rateio mal 

dimensionados, o que é comum em outros métodos de custeio. De acordo com Martins (2006, 

p. 87), o custeio ABC “[...] procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo 

rateio arbitrário dos custos indiretos.”. A figura abaixo demonstra um modelo simplificado de 

custos. 

 

Figura 6 – O modelo de decomposição simples de custos. 

 

Fonte: Lunkes (2007, p. 120) – contém adaptações do autor. 

  

 O funcionamento do custeio ABC, em geral, é atribuir os recursos inicialmente às 

atividades, e posteriormente aos produtos, conforme critérios claros e embasados que 

demonstrem quanto cada produto consumiu dos recursos alocados nos custos indiretos 

(PADOVEZE, 2009). Conforme demonstrado na figura 6, o foco do custeio ABC é nas 

atividades, por meio dos direcionadores de custo, que podem ser de recursos ou de atividades. 
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Os direcionadores de recursos são as ligações entre os recursos e as atividades, ou seja, quanto 

de recurso foi gasto para realização de cada atividade. Já os direcionadores de atividade são as 

relações entre as atividades e os objetos de custo propriamente, por exemplo, número de horas 

de trabalho para se obter um produto final. 

 A figura 7 apresenta um exemplo de apuração de custos indiretos pelo método ABC: 

 

Figura 7 – Exemplo de apuração do custo indireto pelo método ABC. 

 

Fonte: autor. 

 

 Inicialmente, é necessário o registro dos custos indiretos por atividades, com fonte na 

sua origem. Assim, o custo total exemplificado de R$ 355.000 está desmembrado pelas 

atividades que o deram origem. Posteriormente, as atividades devem ser separadas pelos 

produtos que a geraram, sendo necessário que no seu registro seja claramente possível a 

destinação de cada uma. Por fim, na etapa 3, o custo médio das atividades são multiplicados 

pelas atividades de cada produto, gerando a apuração do custo indireto por produto pelo 

método de custeio baseado em atividades. 

 O custo baseado em atividades, apesar de ter uma implantação complexa e necessitar 

de sistemas avançados para o devido registro das transações, é uma técnica eficiente, que 

fornece condições de se ter uma visão detalhada dos custos incorridos nas atividades. 

 Com base nesta metodologia, desenvolve-se o método orçamentário por atividades, 

que é apresentado a seguir. 
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3.3.5.2 Orçamento por Atividades (ABB) 

 

 

 O orçamento por atividades é um dos métodos orçamentários mais avançados e está 

intimamente ligado à lógica do custeio ABC. Sua implementação requer uma adequada 

estrutura de custos de todas as atividades, de modo que se saiba quanto de recurso será 

consumido para a produção estimada; esta produção, porém, não se restringe apenas à 

elaboração dos produtos e serviços comercializados, mas também à necessidade de recursos 

das áreas de suporte (que, em geral, têm natureza fixa). 

 De acordo com Lunkes (2007), o uso do orçamento por atividades é natural para quem 

já utiliza o custeio ABC. Neste caso, as metas orçamentárias são formuladas com base nas 

possíveis atividades da empresa, vinculando-as aos direcionadores de custo. Esta aplicação, 

inclusive, pode ser relacionada ao orçamento flexível, tendo em vista que as bases do 

orçamento por atividades podem ser atreladas diretamente às quantidades vendidas. O autor 

complementa (2007, p. 123): 

 

O orçamento por atividades ou baseado em atividades é um plano quantitativo e 

financeiro que direciona a empresa a focalizar atividades e recursos visando atingir 

objetivos estratégicos. Sendo assim, é a expressão do plano esperado pela empresa, 

refletindo a previsão dos direcionadores de custo e atividades necessárias para 

executar o volume dos objetos de custo. É uma ferramenta para obter consenso e 

compromissos dos colaboradores  com o objetivo de guiar a empresa por meio de 

metas essenciais, que envolvem receita, custo, qualidade, tempo e inovação. 

 

 Do ponto de vista orçamentário, a lógica do orçamento por atividades é inversa ao 

custeio ABC, sendo que o planejamento inicia pela definição dos produtos ou serviços a 

serem produzidos, e após, com base na estrutura, são determinadas quais atividades são 

necessárias para esta produção e quanto de recurso será destinado para seu atingimento. A 

relação está demonstrada na figura abaixo: 
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Figura 8 – O orçamento por atividades inverte as relações causais da custeio ABC 

 

Fonte: Kaplan e Cooper (1998 apud LUNKES, 2007, p. 125) 

 

 Complementarmente a estas ideias, de acordo com Padoveze e Taranto (2009, p. 50), 

“a gestão por atividades permite à empresa definir os recursos necessários para atender à 

demanda, bem como projetar e controlar a demanda dos direcionadores de custos”. Segundo 

os autores, a elaboração do orçamento por atividades compreende basicamente quatro etapas, 

descritas a seguir: 

 

1) Orçar os custos para a realização das atividades de cada área; 

2) Determinar a demanda de cada atividade individualmente, com base em fatores como: 

produção, novos produtos, aumento da capacidade, etc.; 

3) Medir e calcular os custos de realização de cada uma das atividades necessárias ao 

atingimento das metas propostas; 

4) Com estas informações, por fim se estabelece o orçamento como o custo de realização 

das diversas atividades definidas anteriormente.  

 

 Conforme observado pelo exposto, o processo de orçamento por atividades busca o 

correto tratamento dos custos indiretos por meio do controle das atividades. Assim, é importante 

salientar que a estrutura departamentalizada pode não atender às diretrizes básicas do ABB, sendo 

necessário um grau complementar de registro das operações. 

 Além disso, os métodos de controle ganham maiores possibilidades com a utilização do 

orçamento por atividades. De acordo com Lunkes (2007, p. 126), “[...] o orçamento por atividades 

aumenta o grau de eficiência na aplicação de recursos, fazendo com que o orçamento funcione 
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como autêntico mecanismo disciplinar da programação traçada”. O desafio da utilização do 

orçamento por atividades reside, via de regra, em prover uma estrutura adequada à sua 

operacionalização e que permita atingir os melhores resultados possíveis. 

 

 

3.3.6 Beyond Budgeting 

 

 

 O beyond budgeting não é exatamente um método orçamentário como os demais 

apresentados até agora. Na realidade, ao contrário, é uma prática que questiona a aplicação e 

validade dos métodos orçamentários tradicionais, com o intuito de promover uma 

administração mais flexível e descentralizada e que tenha outros meios de controle alheios a 

um plano orçamentário fixo.  O conceito de beyond budget surgiu na década de 1990, com a 

criação de um fórum de mais de 60 empresas (chamado de BRRT – Beyond Budgeting Round 

Table), que abandonaram o orçamento tradicional e desde então estudam formas de gestão 

baseadas na flexibilidade, ética e adaptabilidade a mudanças no ambiente, culminando num 

desempenho competitivo superior (LUNKES, 2007).  

 De acordo com o Padoveze e Taranto (2009), o conceito de beyond budgeting defende 

a desistência dos modelos tradicionais de orçamento em decorrência de três problemas 

centrais destas técnicas: 

 

1) a possível manipulação de resultados no orçamento, de forma que os executivos 

teriam intenção de estabelecer metas baixas, de forma que seu atingimento seja 

facilitado; 

2) o alto custo que envolve o processo orçamentário, desde sua elaboração até a 

aplicação; 

3) a falta de conexão do orçamento com o ambiente altamente competitivo do mundo 

globalizado atual. 

  

 O conceito de beyond budgeting propõe às empresas que deixem de utilizar os 

métodos tradicionais baseado nos seguintes princípios: 

 

 

 

 

 

 

 



54 

Tabela 3 – Síntese dos princípios do Beyond Budgeting 

Princípios de Liderança 
Princípios de Gerenciamento de 

Desempenho 

1. criação de clima de gerenciamento de 

desempenho, medindo sucesso contra a 

concorrência (não-aderência ao 

orçamento); 

2. motivação por meio de desafio e 

responsabilidade, dentro de valores da 

empresa claramente definidos; 

3. responsabilidade por desempenho e 

decisão, delegadas para os gerentes 

operacionais; 

4. empowerment de gerentes, habilitados 

para atuar independentemente; 

5. organização baseada em equipes 

focadas nos clientes, responsáveis para 

clientes satisfeitos e rentáveis; 

6. sistemas de informação abertos e 

transparentes, garantindo uma só verdade 

na organização. 

1. processo de definição de objetivos 

baseado em benchmarking externos; 

2. processo de motivação e compensação 

baseado no sucesso em equipe comparado 

com a concorrência; 

3. processo de planejamento 

estratégico/de ação devolvido aos 

gerentes/contínuo; 

4. processo de utilização de recursos 

baseado em acesso direto local aos 

recursos; 

5. processo de coordenação baseado em 

mercados internos (condições de mercado); 

6. processo de medição e controle, 

correção imediata e transparente, 

informação sobre desempenho para 

controle multinível. 

Fonte: BBRT (apud LUNKES, 2007, p. 151) 

 

 Na prática, o beyond budgeting descentraliza a tomada de decisão e permite que a 

responsabilidade seja compartilhada com os gerentes operacionais. Aspectos relativos a 

metas, por exemplo, são adaptáveis a mudanças no ambiente e discutidos conjuntamente com 

a alta administração. Sobre este ponto, Padoveze e Taranto (2007, p. 83) apontam: 

 

O beyond budgeting propõe um modelo que se caracteriza pela gestão 

descentralizada, a qual permite que a tomada de decisão e o compromisso de 

desempenho sejam empenhados pelos gerentes operacionais, bem como possibilita 

que o planejamento estratégico não seja centralizado na alta administração, mas sim 

descentralizado, contínuo o revisado constantemente em função do mercado. Nessa 

gestão descentralizada, as metas e os objetivos também não são fixados a partir de 

indicadores financeiros de resultado; em vez disso, eles são relativos e negociados 

com gerentes com base em indicadores flexíveis de desempenho, como por exemplo 

o benchmarking. [...] Os recursos não são alocados para atender a metas fixas 

anuais, mas sim disponibilizados para atender às necessidades do momento. 

 

 O modelo proposto pelos estudiosos do beyond budgeting visa agregar à organização 

práticas mais efetivas de gestão, porém a quebra com preceitos do orçamento tradicional pode 

induzir a mudanças significativas na empresa, as quais talvez tragam mais problemas do que 
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benefícios. Os métodos convencionais de orçamento, apesar das limitações revistas, podem 

ser estruturados de forma que os problemas apresentados pelo beyond budgeting sejam 

minimizados, continuando assim como a melhor alternativa à consecução do planejamento 

empresarial. 

 

 

3.4 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 

 

 

 O conceito de controle orçamentário refere-se às práticas e aos métodos de análise 

aplicados no acompanhamento dos objetivos e metas traçados ao longo do processo 

orçamentário, após a efetivação das transações econômicas previstas no plano do orçamento. 

Esta etapa é fundamental para que a empresa tenha clara ciência de como estão evoluindo 

suas previsões, e, consequentemente, com a compreensão dos motivos que ocasionaram 

variação entre os acontecimentos reais e os planejados é possível traçar um plano de ação 

apropriado para cada situação (PADOVEZE, 2009). 

Os principais objetivos do controle orçamentário são: 

 

a) identificar e analisar as variações ocorridas entre o orçado e o realizado; 

b) corrigir erros detectados de forma que se mantenha a organização dentro dos caminhos 

esperados; 

c) ajustar o plano orçamentário, caso necessário, para garantir o processo de otimização 

do resultado e a constante busca pelos objetivos estratégicos. 

 

 Conforme Zdanowicz (1995, p. 124),  

 

[...] a função de controle estará intimamente relacionada com a de planejamento 

financeiro, pois não fará sentido projetar objetivos e metas para a empresa se não se 

realizar o controle orçamentário correspondente às estimativas feitas. 

 

Neste sentido, fica evidente a necessidade de acompanhar, com métodos e ferramentas 

adequadas, a evolução do plano orçamentário ao longo do período. 

 Em relação ao tema de controle, é importante ressaltar que o planejamento 

orçamentário de determinada unidade ou centro de custo deve ser conduzido pelo seu gestor 

responsável, o qual será responsabilizado pelas metas e que, observando determinados limites, 
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exercerá influência sobre as despesas e receitas da área. Caso contrário, se o gestor não tiver 

poder de decisão sobre os itens que compõem o resultado da unidade que administra, as 

etapas de controle serão irrelevantes e o orçamento perderá seu sentido de “guia”, caindo em 

desuso e descrédito. Sobre este aspecto, Sanvicente e Santos (2008, p. 208), apontam o 

seguinte: 

 

O orçamento preparado para dada unidade de uma empresa deve conter somente os 

itens que o administrador dessa unidade pode decidir, de modo a colocar os 

resultados efetivos em linha com o planejamento. [...] É claro que o controle sobre 

um item de receita ou despesa raramente é absoluto; em outras palavras, é difícil 

admitir que um item desses não sofra, em seu comportamento, a influência de 

fatores externos à ação do administrador ou da própria empresa. Mas, se o 

administrador puder tomar alguma decisão que provoque alterações significativas no 

comportamento e nos valores assumidos por esses itens, não há dúvida de que esse 

indivíduo poderá ser responsabilizado pelos resultados planejados e efetivamente 

alcançados. 

 

 O controle orçamentário só é possível se existirem responsáveis pelas informações e 

eventuais variações observadas; de modo contrário, em ambientes onde a questão dos centros 

de responsabilidade não está clara e previamente delimitada, é possível que distorções 

observadas não sejam assumidas por ninguém, causando assim um problema de ordem prática 

que influenciará no realinhamento das operações. 

 Complementarmente ao exposto, Frezatti (2009) ressalta que é importante definir e 

acompanhar o todo (ou seja, a organização como um todo) e as partes (unidades de negócio, 

centros de responsabilidade, etc.). Mesmo que as metas não tenham sido atingidas, é 

indispensável que se desenvolvam meios de proceder com o entendimento de como elas se 

comportaram ao longo do período, avaliando os motivos e as deficiências observadas e que 

culminaram no resultado realizado. Este detalhamento, de acordo com o autor, só pode ser 

alcançado com a utilização de indicadores específicos de cada área da organização. A 

retroalimentação do sistema de planejamento é uma etapa fundamental e garante que os 

mesmos erros não serão cometidos no futuro, contribuindo continuamente com a melhora no 

processo de planejamento. Segundo o autor (p. 84), “[...] tomar conhecimento sem 

desenvolver ação corretiva, quando necessário, é pura perda de tempo e energia.”. A figura 

abaixo sintetiza este pensamento: 
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Figura 9 – Planejamento e controle orçamentário. 

 
Fonte: Frezatti (2009, p. 84) 

 

 Na figura apresentada acima fica clara a ideia da dinâmica que envolve o controle 

orçamentário, onde os resultados extraídos das variações observadas e as suas respectivas 

análises constantemente servem de base para readequações no planejamento estratégico, que 

em linhas gerais, é a base para todas as atividades da empresa e aborda a manutenção de sua 

sobrevivência e êxito na busca pelos objetivos estratégicos. 

 O controle orçamentário é a etapa na qual são observadas e justificadas as variações 

em relação às previsões orçadas, portanto não há como dissociá-lo do processo orçamentário 

em si. Além disso, os desalinhamentos em relação ao planejamento inicial, inclusive em 

âmbitos estratégicos, só serão visualizados nos resultados das aplicações das técnicas do 

controle orçamentário, assim sendo indispensáveis na gestão. 

 É fundamental que as experiências passadas sejam analisadas com o intuito de 

aprimorar os processos futuros e conduzam o plano orçamentário a patamares de eficiência 

cada vez mais expressivos. Mesmo sabendo que os objetivos podem sofrer alterações, ou 

mesmo que as políticas organizacionais sejam revistas, a compreensão de como os usuários 

do orçamento enxergam as etapas do planejamento é indispensável para garantir aceitação em 

todos os níveis e subprocessos. Assim, dando voz àqueles que efetivamente utilizam os 

orçamentos no dia-a-dia, a credibilidade e a contribuição dos processos orçamentários às 

atividades poderão ser cada vez mais visíveis. 

 Mesmo com a evidente importância do controle orçamentário no acompanhamento das 

operações das organizações, dificilmente a Administração alocará recursos suficientes para 

que sejam analisadas todas as atividades da empresa, afinal nem todos os processos trazem 

resultados que compensem estes esforços. Assim, é de suma importância a determinação de 

focos de aplicação do controle orçamentário, conforme será abordado no tópico a seguir. 
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3.4.1 Focos de controle orçamentário e variações 

 

 

 Por questões operacionais, em função da complexidade dos processos e da frequência, 

nem todas as atividades das organizações podem ser controladas adequadamente. De acordo 

com Frezzati (2009, p. 86), o principal foco do controle orçamentário reside nas “[...] 

atividades operacionais significativas para que os objetivos sejam atingidos, tais como 

vendas, suprimentos, produção e prestação de serviços, gastos nas atividades de apoio, etc.”. 

Genericamente, é preciso abordar duas ferramentas envolvidas com o controle orçamentário 

para a compreensão do tema: a fixação de padrões de custo e a análise das variações. 

 A fixação de padrões de custo busca definir estimativas que reflitam os níveis ou 

valores considerados como representativos de determinado grau desejável de eficiência, na 

utilização de recursos humanos materiais e financeiros (SANVICENTE; SANTOS, 2008). 

Ainda segundo os autores (p. 210), “[...] o padrão deve ser uma norma técnica representativa 

de um custo mínimo aceitável para o uso de algum tipo de recurso.”, podendo ser afetado 

tanto pelo preço unitário ao qual é adquirido quanto pela eficiência pela qual é consumido, 

para, assim, definirem-se níveis recomendados – padrões – para tais itens. É importante 

ressaltar que os padrões de custo serão balizadores de todo o processo que envolve a área em 

questão, logo, é interessante que os envolvidos participem das definições de fixação de modo 

a não se sentirem prejudicados ou pressionados com imposições “de cima para baixo”.  

 Para uma precisa fixação de padrões de custo, é imprescindível recorrer a todas as 

áreas da empresa, que é onde estão as informações vitais à consecução dos objetivos 

estratégicos. A tabela abaixo apresenta alguns exemplos de fontes de dados para subsidiar a 

fixação de padrões: 
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Tabela 4 – Fontes de dados primários para a fixação de padrões de custo. 

Itens de custo Fontes de dados 

Preço de matéria-prima 
Contabilidade 

Compras 

Consumo de matéria-prima 

Contabilidade 

Engenharia Industrial 

Supervisores de produção 

Preço de mão-de-obra direta 

Contabilidade 

Pessoal 

Engenharia Industrial 

Uso de mão-de-obra direta 
Contabilidade 

Engenharia Industrial 

Custos indiretos de produção 
Supervisores de produção 

Todas as fontes acima citadas 

Fonte: Gray e Johnston (1973 apud SANVICENTE e SANTOS, 2008, p. 210) 

 

 Já a análise de variações é o processo de avaliação da variação entre o orçado 

(planejado) e o realizado (que efetivamente ocorreu). Sanvicente e Santos (2008) apontam os 

objetivos da análise das variações: 

 

a) para que se possa avaliar se uma dada variação é importante; 

b) em caso afirmativa, identificar suas causas; 

c) para que, caso as causas sejam controláveis em dado setor da empresa, proceda-se com 

providências cabíveis para que a variação não se repita novamente (se desfavorável). 

Se favorável, a análise é feita com a finalidade de se reaproveitar futuramente a 

eficiência percebida. 

 

O que fazer com as variações orçamentárias identificadas? Em primeiro lugar, é 

importante entender o que realmente ocorreu na organização. Muito mais do que 

simplesmente identificar a classificar tais variações, é importante interpretar o que 

significam, o que provocou a sua existência e o nível de controlabilidade e 

responsabilidade dos gestores. (FREZATTI, 2009, p. 87). 

 

 De acordo com Welsch (2012), a análise de variações fornece bases para medidas 

corretivas apropriadas nos processos das organizações, considerando sempre a 

responsabilidade dos gestores. Para se avaliar as causas de variações observadas, o autor cita 

que devem ser consideradas as seguintes possibilidades em relação: 
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a) A variação não é significativa. Tanto variações favoráveis quanto desfavoráveis 

devem ser avaliadas em termos de importância, para decisão se o esforço envolvido na 

análise é compensado; 

b) A variação deve-se a erros de informação. O orçamento e os dados reais (geralmente 

oriundos de sistemas contábeis) devem conter a mesma base de medida, ou seja, todas 

as premissas assumidas durante o processo orçamentário devem ser expressas nas 

classificações dos dados reais. Caso isso não ocorra, podem ocorrer variações 

positivas e negativas nos setores e nas rubricas contábeis; 

c) A variação deve-se a uma decisão administrativa específica. Em algumas ocasiões, a 

administração decide por tomar medidas específicas que podem ocasionar variações 

na comparação do orçamento com os dados reais, como, por exemplo, a realização de 

um projeto publicitário que não estava no orçamento. Neste caso, não há necessidade 

de se investigar as causas da variação, já que previamente à decisão era sabido que o 

projeto causaria uma variação fora das previsões orçadas inicialmente; 

d) A variação é explicável em termos do efeito de fatores não-controláveis e 

identificáveis. Em alguns casos, alguns fatores causadores de variação são 

identificados, porém não têm solução apropriada que depende da ação da empresa. 

Como exemplo, pode-se citar a inflação e variação cambial; 

e) A variação não tem causa precisa conhecida. Neste caso, segundo o autor, as 

variações devem constituir objeto central de preocupação e devem ser minuciosamente 

analisadas. Em geral, deve-se dedicar atenção especial às variações que “exigem 

explicações”, que são as que requerem a tomada de medidas corretivas imediatas. 

 

 Em síntese, o foco do controle orçamentário deve ser concentrado em atividades 

relevantes para a organização, cujo acompanhamento é determinante na busca pelas metas 

estipuladas.  

 

 

3.5 PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS – FORECAST 

 

 

 É possível que as premissas estimadas durante a composição do planejamento 

orçamentário não sejam observadas efetivamente ao longo da realização do período projetado, 

apresentando consideráveis variações entre realizado e orçado. Às vezes, inclusive, no espaço 
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de tempo compreendido entre a finalização dos orçamentos e início do próximo período, pode 

ficar visível que variações iminentemente vão ocorrer no futuro, ocasionadas pelos mais 

diversos motivos: queda no mercado consumidor, variação de preços e instabilidade 

econômica são alguns exemplos; em casos como estes, não faz sentido manter uma previsão 

orçamentária defasada que se sabe que não será atingida, ou que a possibilidade de 

atingimento foi afetada. Neste cenário, surge o conceito de forecast, também conhecido por 

orçamento ajustado, que é uma alternativa flexível ao orçamento tradicional e permite, dentro 

das políticas particulares de cada empresa, uma revisão no planejamento em função de 

mudanças em variáveis significativas (PADOVEZE; TARANTO, 2007). 

 É importante salientar que muitas vezes o conceito de forecast é utilizado para 

designar dois conceitos distintos: 

 

a) o conceito de orçamento ajustado, que se configura como uma alternativa ao 

orçamento original, cuja necessidade de confecção é decorrente de mudanças em 

variáveis relevantes; 

b) o conceito de previsão até o final do período orçado – ou seja, a somatória dos 

orçamentos dos períodos restantes aos períodos já realizados (de forma que se tenha, 

por exemplo, um ano completo previsto). 

 

 O presente trabalho utilizará o conceito clássico de forecast vinculado ao orçamento 

ajustado, de forma que a metodologia do orçamento flexível seja um facilitador da confecção 

de revisões orçamentárias quando necessário, e em periodicidade de acordo com a 

conveniência e desejo da empresa. 

 O modo pelo qual as empresas aplicam a ferramenta forecast é bastante variado, 

inclusive sendo a bibliografia do assunto restrita. Em alguns casos, o ajuste do orçamento 

efetuado por determinados aspectos relevantes ao longo do período substitui o orçamento 

original, sendo este último descartado sem que se mantenha como uma referência para a 

Administração; em outros, o orçamento ajustado é utilizado como análise complementar, onde 

se mantém o orçamento original para fins de comparação. Em geral, a segunda abordagem 

parece ser a mais adequada, tendo em vista que o processo orçamentário que deu origem ao 

plano original foi fundamentado com diversas análises e avaliação da Administração e dos 

gestores, ao passo que, comumente, o orçamento ajustado não é feito com o mesmo 

envolvimento e acurácia aplicados inicialmente. 
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 Não existe, adicionalmente, um padrão para a quantidade de ajustes realizados no 

orçamento original. Conforme Padoveze e Taranto (2007, p. 34),  

 

O que há, na verdade, é uma regra geral, segundo a qual os ajustes orçamentários só 

deverão ser feitos quando as variações forem realmente significativas e no momento 

em que elas forem de fato impactar os resultados da empresa. 

 

No contexto apresentado, como objetivo final, pode-se relacionar o forecast com a 

antecipação de distorções orçamentárias em períodos que ainda nem começaram. Se, por 

exemplo, é sabido que em determinado mês o preço de algum insumo irá aumentar 

consideravelmente e este fato não estava contemplado no orçamento pois trata-se de uma 

informação recente, não faz sentido manter o plano orçamentário defasado, assim sendo 

necessário revisar as previsões com premissas atualizadas.  

 O forecast pode, inclusive, ser encarado como uma extensão do orçamento. Sua 

aplicação nas empresas confere subsídios mais apropriados à tomada de decisão, já que os 

aspectos internos e externos obsoletos serão substituídos por posições mais atualizadas e em 

conformidade com a nova composição do mercado (mesmo que isso, eventualmente, ocasione 

redução nos resultados esperados). 

 O conceito de forecast é uma valiosa ferramenta financeira que, conjuntamente às 

técnicas de planejamento e controle orçamentário, busca o constante alinhamento entre as 

previsões futuras das peças contábeis e o planejamento estratégico da organização. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

 

 A partir do referencial teórico apresentado, o desenvolvimento do presente trabalho é 

iniciado com a compreensão do processo orçamentário utilizado hoje na empresa em estudo, 

pois antes de quaisquer movimentos em direção à implantação de novos métodos ou técnicas 

é fundamental entender qual a forma de trabalho atual e como as propostas podem ser 

viabilizadas. Em seguida, com base neste cenário, são sugeridos meios de implementação dos 

conceitos de orçamento flexível e forecast no contexto da organização. 

 

 

4.1 PROCESSO ORÇAMENTÁRIO ATUAL 

 

 

 O processo orçamentário aplicado anualmente no Serrano Resort segue as diretrizes 

determinadas pela Diretoria da GJP Hotéis, rede à qual o hotel faz parte, e que também são 

aplicadas aos demais hotéis do grupo. A construção orçamentária é de responsabilidade das 

filiais (na figura do Gerente Geral de cada hotel, que envolve a equipe e que coordena a 

apropriação das estimativas), enquanto à Diretoria de Hotelaria cabe a compilação dos dados 

e as análises no escritório corporativo da GJP Hotéis. O processo atual é centralizado, porém 

ainda assim com certa autonomia às unidades de negócio. 

 A coordenação de todo processo orçamentário da rede GJP fica a cargo do comitê 

orçamentário do grupo, cuja composição é demonstrada na tabela abaixo, onde são 

apresentadas também as principais atribuições dos envolvidos: 
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Tabela 5 – Comitê Orçamentário da GJP Hotéis 

Cargos Principais atribuições 

Supervisor de Planejamento 

Líder do comitê, sendo responsável pela operacionalização de todo 

o processo orçamentário, conduzindo junto às áreas responsáveis e 

às unidades do grupo o registro e a revisão das projeções, 

preparando demonstrativos e análises que servirão de base para a 

avaliação dos orçamentos. 

Diretor de Hotelaria 

Responsável geral pelas informações orçamentárias que serão 

apresentadas, ao término do processo, para apreciação da holding 

do grupo. É o centralizador das metas e do planejamento 

estratégico da área operacional da GJP Hotéis. 

Gerente de Reservas 

Gerente Geral de Vendas 

Responsáveis pelas informações de vendas dos hotéis, 

diversificação da carteira, aumento na participação, etc. 

Centralizam as estimativas de preços médios e taxas de ocupação 

nos hotéis. 

Gerente de RH 

Responsável pela centralização dos orçamentos de pessoal dos 

hotéis do grupo. Sua participação é importante pois, no setor 

hoteleiro, a adequada manutenção do quadro de pessoal é 

fundamental para a qualidade dos serviços, além de representar 

parte relevante nos custos operacionais. 

Analista de Planejamento 
Presta auxílio ao Supervisor de Planejamento na compilação dos 

dados, rotinas, conferências e montagem de relatórios gerenciais. 

Fonte: autor. 

 

 De acordo com o apresentado na tabela acima, apesar de o comitê orçamentário ser 

liderado pelo Supervisor de Planejamento, o responsável pelas informações e apresentação 

das projeções aos sócios é o Diretor de Hotelaria, que ao término do processo aprova a versão 

do orçamento a ser enviada à holding do grupo para aprovação. 

 O esforço de toda a equipe do Serrano Resort e da GJP Hotéis no processo 

orçamentário anual e seus desdobramentos visa a composição, em última instância, de um 

resultado operacional gerencial, equivalente ao EBITDA ou LAJIDA (lucro antes dos juros, 

impostos, depreciações e amortizações). Esta medida configura-se como a geração de caixa 

observada no período e é de fundamental importância para avaliar a eficiência operacional da 

empresa. A partir dela são tomadas as demais decisões concernentes à gestão financeira da 

organização, como financiamentos, novos investimentos e dividendos. 

 A partir da consolidação do resultado operacional gerencial (EBITDA) nas 

Demonstrações de Resultado do Exercício de todos os hotéis da rede, são desenvolvidas as 

demais demonstrações financeiras projetadas, as quais o Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações do Fluxo de Caixa. No presente trabalho, o foco das análises será restrito 

apenas às Demonstrações de Resultado, que é atualmente onde se concentram as deficiências 

problematizadas anteriormente. 
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 O processo orçamentário na GJP Hotéis engloba a previsão dos resultados esperados 

para o ano seguinte, não havendo assim a prática de se estimar maiores períodos futuros ou 

mesmo uma lógica de orçamento contínuo. O início do planejamento ocorre, em geral, entre 

os meses de julho e agosto, por ocasião da Reunião Gerencial Anual da GJP Hotéis. Neste 

evento são discutidas questões estratégicas e operacionais envolvendo todas as áreas da 

organização, e conta com a presença dos gestores do grupo (tanto corporativos quanto das 

unidades de negócio), aos quais é apresentado o cronograma do processo orçamentário para o 

ano seguinte. Assim, após o encontro, os responsáveis recebem os modelos-padrão para 

preenchimento e iniciam a composição das projeções. 

 Na figura abaixo é apresentado o esquema geral do processo orçamentário da GJP 

Hotéis, o qual serve de base para a montagem do orçamento do Serrano Resort e cuja equipe 

envolvida desenvolve as atribuições correspondentes. 

 

Figura 10 – Esquema do processo orçamentário na GJP Hotéis. 

 

Fonte: autor. 

 

 Conforme observado, inicialmente são estipuladas as metas gerais que se esperam 

atingir em cada uma das unidades da GJP Hotéis, decisão esta alinhada entre os sócios da 

empresa e o Diretor de Hotelaria. A partir deste alinhamento, os gerentes envolvidos no 

processo recebem os objetivos macros que devem nortear a montagem do orçamento dos 
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hotéis ao longo de todas as etapas apresentadas, de forma que o resultado final exprima o que 

a alta administração entende como adequado para as operações do ano que se inicia. 

 Nos próximos tópicos são abordados aspectos relevantes do planejamento e controle 

orçamentário da GJP Hotéis e Resorts que detalham as etapas apresentadas previamente. 

 

 

4.1.1 Plano de contas gerencial 

 

 

 O plano de contas gerencial é a estrutura base que recebe os orçamentos para o ano 

seguinte. Na GJP Hotéis, o plano segue algumas práticas específicas do mercado de hotelaria 

que visam facilitar a comparação entre diferentes empreendimentos de empresas variadas, as 

quais amplamente adotadas nas maiores empresas do setor (a contabilidade societária e fiscal 

apresenta algumas distinções, tendo em vista que seguem os princípios contábeis conforme a 

legislação aplicável). 

 Na tabela 6 são apresentadas as contas do plano gerencial do Serrano Resort, expostas 

de forma genérica. Nestas contas ocorre o registro de todas as movimentações contábeis que 

compõem o resultado operacional da empresa, tanto as receitas quanto custos e despesas, 

tomando por base a movimentação contábil oriunda dos mais diversos módulos do ERP 

utilizado pelo hotel.  

 Da mesma forma, no processo orçamentário dos Demonstrativos de Resultado do 

Exercício, que atualmente é desenvolvido no método estático/tradicional, a composição das 

chamadas contas estatísticas (taxa de ocupação, diária média, número de refeições, etc.) 

resultará nas receitas estimadas para cada mês do ano; com base nestas, conforme já 

demonstrado, se desenvolverão os orçamentos dos custos e despesas. A compilação destes 

dados resultará no resultado operacional gerencial orçado para os períodos (EBITDA). 
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Tabela 6 – Plano de Contas Gerencial 

RECEITAS   

Receita de Hospedagem Receitas com serviços de aluguel de quartos. 

Receita de Restaurantes e Bares Receitas com vendas de alimentos e bebidas (A&B). 

Outras Receitas Operacionais Receitas com serviços de telefone, SPA, business center, etc. 

CUSTOS E DESPESAS   

Suprimentos de Quartos Shampoos, sabonetes, papéis e descartáveis, etc. 

Lavanderia de Quartos Lavanderia de enxoval dos quartos vendidos. 

Lavanderia de Restaurantes Lavanderia de enxoval dos bares e restaurantes. 

Material de Limpeza de Quartos Material de limpeza usado nos quartos. 

Manutenção em Quartos Manutenção nos quartos: ferramentas, tintas, materiais, etc. 

Água, Energia e Gás nos Quartos Custo com água, energia e gás nos quartos. 

Custos de A&B Custo direto de alimentos e bebidas. 

Custos de Outras Receitas Custo direto de telefone, serviços de SPA, internet vendida, etc. 

Comissões sobre Vendas Comissões pagas sobre as vendas. 

Comissão de Cartão de Crédito Comissões sobre venda de cartões de crédito. 

Gastos com Pessoal Custos e despesas com pessoal nos setores do hotel. 

Desp. com Material de Limpeza Despesa com material de limpeza nas áreas sociais do hotel. 

Desp. com Material de Consumo Despesa com material de uso e consumo nas áreas sociais do hotel. 

Enxovais, louças e cristais Reposição de enxovais, louças e cristais. 

Manutenção em Áreas Sociais Manutenção nas áreas sociais: ferramentas, tintas, materiais, etc. 

Água, Energia e Gás nas Áreas Sociais Custo com água, energia e gás nas áreas sociais. 

Contratos e Terceirizações Contratos de segurança, softwares, manutenção, etc. 

Locação de Equipamentos Locação de equipamentos, como máquinas, cozinha, etc. 

Outras Despesas Administrativas 
Outras despesas gerais e administrativas: telefone, correio, segurança, 

etc. 

Despesas de RH Despesas de recursos humanos: treinamentos, uniformes, etc. 

Despesas com Marketing e Vendas Despesas de marketing e vendas, como propagandas, ações, etc. 

Despesas Financeiras Despesas financeiras, bancárias e fiscais. 

Gastos de Propriedade Gastos com o ativo, como IPTU, taxas, licenças, etc. 

Depreciações e Amortizações Depreciações e amortizações dos ativos. 

Fonte: autor. 

 

 O plano de contas utilizado pela organização compreende o nível de detalhamento 

adequado para a visualização dos orçamentos e resultados de acordo com a necessidade da 
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Administração, e tem cunho, sobretudo, gerencial. A partir destas informações, todos os 

relatórios de gestão são construídos, principalmente com análises históricas e com 

comparativos entre as unidades do grupo. 

 

 

4.1.2 Orçamento de receitas 

 

 

 O orçamento de receitas é a primeira etapa prática do processo orçamentário da GJP 

Hotéis, que, inicialmente, não conta com o envolvimento direto do Gerente Geral do Serrano 

Resort, sendo de responsabilidade das áreas corporativas de Reservas e de Vendas, na figura 

dos seus respectivos gerentes. Esta fase é a primeira a ser executada após a definição das 

metas gerais pela Administração do grupo. 

 As estimativas efetuadas pelos gerentes no orçamento de receitas são muito relevantes 

no contexto do processo orçamentário, tendo em vista que apontam a quantidade de quartos 

vendidos ao longo dos meses e consequentemente o volume de hóspedes que serão recebidos 

pelo Serrano. De posse destas informações, será possível estimar a estrutura necessária a 

atender estes hóspedes, como mão-de-obra, custos operacionais, manutenção das instalações, 

etc. 

 O orçamento de vendas engloba, basicamente, a definição dos seguintes aspectos, de 

forma mensal para o ano projetado: 

 

a) taxa de ocupação: é a determinação de quantos quartos serão ocupados no hotel para 

cada mês. Observando que o Serrano tem 272 quartos disponíveis para venda por dia, 

sua capacidade plena de venda no ano é de 99.280 quartos. A taxa de ocupação é o 

percentual de quanto desta capacidade será efetivamente vendida ao longo dos meses, 

observando variações sazonais. 

b) número de hóspedes: após a estimativa da taxa de ocupação mensal no Serrano, é 

preciso definir o número de hóspedes que serão atendidos no ano. Como existem 

quartos de diferentes categorias que têm capacidades distintas de acomodação, os 

gerentes responsáveis estimam quais tipos de quartos serão mais comercializados e 

assim chega-se ao número estimado de hóspedes. No Serrano Resort, a média 

observada no período de um ano é de dois adultos por quarto ocupado. 
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c) diária média: é o preço médio de venda de cada um dos quartos ocupados. Cada 

categoria de quarto é vendida por um preço diferente; além disso, as tarifas pagas 

pelos hóspedes variam ao longo dos meses em função da sazonalidade. Assim, a 

equipe de reservas e vendas estima as variáveis para cada mês, chegando a um preço 

médio de venda do Serrano Resort com base na segmentação, o qual será utilizado 

para composição da receita de hospedagem. 

d) receita de hospedagem: é resultado direto das premissas anteriores: taxa de ocupação e 

diária média. A multiplicação do preço médio pelo número de quartos ocupados no 

período resultado na receita de hospedagem estimada. 

e) segmentação: tanto a taxa de ocupação quanto a diária média sofrem variações de 

acordo com o tipo de cliente que compra os pacotes no Serrano Resort. Assim, os 

gerentes de vendas precisam, também, estimar qual é a participação no total da taxa de 

ocupação e qual é a diária média a ser praticada para cada canal de venda (segmento), 

como exemplo: operadoras de viagens, agências de viagens, particular e sites. 

 

 As definições realizadas nesta etapa utilizam como base principalmente dois fatores: 

1) dados históricos e 2) estimativas de crescimento e/ou mudança no perfil das vendas. No 

caso específico do Serrano, que é um empreendimento consolidado no mercado e que opera 

em níveis estáveis de ocupação, as decisões de taxa de ocupação e diária média são estimadas, 

sobretudo, com embasamento em análises de mercado da cidade de Gramado e 

posicionamento dos concorrentes. O principal objetivo do hotel é a manutenção da liderança 

no segmento em que atua e o aumento da rentabilidade aos sócios. 

 

 

4.1.3 Orçamento de outras receitas e custos e despesas operacionais 

 

 

 Após a fixação das metas de vendas pelas áreas corporativas de Reservas e Vendas, o 

Gerente Geral do Serrano Resort receberá um modelo para preenchimento das demais 

informações do orçamento do hotel para o ano seguinte – outras receitas e custos e despesas 

operacionais. É importante ressaltar que, apesar de ele não ser o responsável direto pelas 

estimativas de diária média e taxa de ocupação, tem participação ativa no processo e sempre é 

envolvido nas discussões coordenadas pelas áreas de Reservas e Vendas. O fato de estar no 
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hotel e no convívio diário do mercado são fatores muito contributivos para o planejamento 

orçamentário, e assim, poderá agregar fortemente aos planos traçados. 

 No que tange às outras receitas, o Gerente Geral e sua equipe são responsáveis por 

proceder com a definição dos orçamentos de vendas das áreas de restaurantes e bebidas e 

outros departamentos (telefones, SPA, internet, entre outros), sempre observando os níveis de 

ocupação estimados pela área corporativa. Assim, somando as receitas de hospedagem 

determinadas pelas áreas de Vendas e Reservas do escritório central da GJP com as outras 

receitas orçadas pelo hotel, tem-se a receita total esperada para os períodos contemplados no 

planejamento orçamentário. 

 A taxa de ocupação será o principal balizador para definição dos custos e despesas 

operacionais para o ano projetado, já que determina qual será a capacidade demandada e qual 

a estrutura necessária para prover a qualidade dos serviços característica do Serrano Resort. 

No setor hoteleiro, em geral (mas não é regra), é preferível que se busque maximização da 

receita de hospedagem por meio do aumento nos preços de venda (diária média) e não na taxa 

de ocupação. Tal fato é explicado pois, como em qualquer indústria, o crescimento nos 

produtos vendidos tende a deixar uma margem inferior já que o custo das vendas aumenta 

numa proporção maior do que quando se aumentam apenas os preços, mantendo-se a 

produção (em decorrência dos custos variáveis). Estes aspectos precisam ser levados em 

consideração nesta etapa do planejamento orçamentário, e o Gerente Geral do Serrano deve 

analisar as projeções de vendas e observar se as estimativas estão formuladas tirando o maior 

proveito desta lógica. 

  Em função da complexidade das operações no hotel e o grande volume de 

informações, o Gerente Geral do Serrano envolve os gestores das áreas operacionais na 

formulação do orçamento e delega as atribuições de modo a otimizar a montagem. Os 

colaboradores envolvidos, e os quais acionam suas equipes para determinação dos 

orçamentos, são: 

 

a) Gerente Financeiro; 

b) Gerente de Alimentos e Bebidas (bares e restaurantes); 

c) Gerente de Hospedagem (recepção e camareiras). 

 

 O processo de construção orçamentária, em geral, é conduzido através de cada um dos 

elementos do plano de contas para cada departamento do hotel, considerando sempre a taxa de 

ocupação (número de quartos ocupados) como referência principal, e formulando 
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questionamentos específicos: com o número de quartos orçados, quantos funcionários serão 

necessários para atender aos hóspedes dentro do padrão de qualidade do hotel? Com o número 

de quartos orçados, qual será o custo com insumos para atender aos hóspedes? Com o número 

de quartos orçados e os volumes de negócios esperados, qual a estrutura administrativa 

necessária? Com base nestas avaliações, as peças orçamentárias são construídas utilizando-se 

das técnicas do orçamento estático/tradicional até compor o resultado final orçado para as 

Demonstrações de Resultado do Exercício, e posteriormente ao Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações do Fluxo de Caixa. 

 As delimitações aplicadas durante o processo orçamentário na empresa orientam o 

foco de cada conjunto de resultado, os quais recebem receitas e despesas, e que compõem o 

orçado final. Estas separações são apresentadas abaixo: 

 

1) hospedagem: envolve a operação da área de quartos, incluindo limpeza, recepção, 

camareiras, atendimento e recreação. 

Receitas: vendas de diárias de quartos, day use, no-show. 

Principais custos e despesas fixos: pessoal, contratos de locação de equipamentos 

(TVs, frigobares), material de limpeza, decoração. 

Principais custos e despesas variáveis: suprimentos para hóspedes (shampoos, 

sabonetes, etc.), comissões de agências de viagens, lavanderia de hóspedes, material 

de limpeza; 

2) restaurantes e bares: envolve a operação da área definida como Alimentos & 

Bebidas, que contempla todos os restaurantes, bares e pontos de venda do hotel, além 

das salas de eventos. Cada um destes possui um orçamento específico. 

Receitas: vendas de alimentos, bebidas, locação de salas e equipamentos de eventos. 

Principais custos e despesas fixos: pessoal, decoração, contratos de locação de 

equipamentos (cozinha, máquinas de café, etc.), shows musicais, material de limpeza. 

Principais custos e despesas variáveis: custo direto das vendas, suprimentos 

operacionais (papéis e descartáveis), lavanderia; 

3) outros departamentos: envolve a operação das demais áreas operacionais do hotel, 

como SPA, telefonia, business center, estacionamento, entre outros. 

Receitas: telefone de hóspedes, venda de serviços no SPA, diárias de estacionamento, 

locação de salas para parceiros (não eventos). 

Principais custos e despesas fixos: pessoal. 

Principais custos e despesas variáveis: custo direto das vendas, lavanderia; 
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4) departamentos de apoio/suporte: envolve a operação das áreas de suporte, que não 

geram receitas e são definidas como centros de custos necessários ao funcionamento 

do hotel. São separados em cinco grupos: Administrativos (gerência geral, financeiro, 

contabilidade, almoxarifado, entre outros), Recursos Humanos, Manutenção, 

Marketing e Vendas e Energéticos (é um subdepartamento que concentra os custos 

com água, energia elétrica, óleo e gás). 

Principais custos e despesas fixos: pessoal, contratos diversos, internet, segurança, 

softwares, despesas financeiras, treinamentos, despesas e contratos de manutenção do 

hotel, propaganda e publicidade, impressos promocionais, energéticos, etc. 

Principais custos e despesas variáveis: comissão de cartão de crédito, despesas com 

manutenção do hotel (alguns casos), energéticos. 

 

 Após a reunião dos dados de todos estes setores e das devidas análises da estrutura 

orçada observando as taxas de ocupação estimadas para cada mês do ano, o Gerente Geral do 

hotel coordena uma reunião para revisão final dos orçamentos que serão enviados à área de 

Planejamento Corporativo, de forma que sejam consolidados às demais empresas do grupo, 

tendo assim um panorama geral da organização. 

 

 

4.1.4 Análise dos orçamentos, revisão e aprovação da versão final 

 

 

 Após o envio da versão inicial do orçamento por parte do Gerente Geral do Serrano 

Resort à área de Planejamento Corporativo, a equipe envolvida no comitê orçamentário é 

responsável por consolidar os dados de todos os hotéis da rede GJP de forma a avaliar a 

geração de resultado geral da companhia, comparando com as metas iniciais e com 

desempenhos passados. Tão logo esta versão seja composta, tem-se concluída a primeira 

versão do orçamento do ano, a qual é encaminhada para avaliação do Diretor Geral da GJP 

Hotéis, que junto aos membros do comitê orçamentário proporá alterações nas projeções, 

principalmente em aspectos como: aumento ou redução nas taxas de ocupação e preço médio, 

redução dos custos e despesas operacionais, mudança nas estratégicas de tarifação (com 

impacto no mix de produtos) e análise das margens departamentais e globais.  

 O próximo passo é a revisão da Diretoria Geral junto aos gerentes gerais de cada uma 

das unidades do grupo. Assim, são agendadas reuniões presenciais com objetivo de se chegar 
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a um consenso sobre as premissas orçamentárias mais adequadas à estratégia do hotel e aos 

objetivos preestabelecidos. Estes encontros são mediados pelo Supervisor de Planejamento, 

que acompanha as negociações e contribui com análises históricas e dados de mercado. Após 

as orientações da Diretoria Geral e a ponderação de todas as questões relevantes por parte do 

Gerente Geral, são definidas novas metas que servirão de base para revisão da próxima versão 

do orçamento, ou, então, mantidas as sugestões iniciais. Como tarefa, caso haja alterações a 

efetuar, o Gerente Geral do hotel deverá reunir a equipe e aplicar às projeções orçamentárias 

de resultado todas as combinações desta etapa, e num prazo máximo de uma semana, reportar 

retorno à área de Planejamento Corporativo. Após uma nova consolidação de dados, tem-se 

então a segunda versão do orçamento do grupo. 

 Esta versão será encaminhada à avaliação da holding do grupo, na figura dos sócios, 

que avaliam e ponderam os resultados orçados dentro do planejamento da empresa. A partir 

desta análise, no caso de aprovação, a área de Planejamento Corporativo é responsável por 

enviar a todos os envolvidos a posição e a partir daí preparar as bases para acompanhamento 

ao longo do exercício que se inicia; no caso de não aprovação, existem novas rodadas de 

negociação, tantas quantas forem necessárias à definição da versão final. 

 

 

4.2 PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO FLEXÍVEL: MUDANÇA  

NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO  

 

 

 A utilização de um orçamento com base flexível requer um planejamento prévio ao 

início do processo, de forma que as peças orçamentárias sejam preparadas e estruturadas de 

acordo com as técnicas aplicáveis para flexibilização dos orçamentos. Como já visto, os dois 

principais aspectos fundamentais para aplicação da ferramenta são a definição de centros de 

responsabilidade com o cálculo de custo por produto e a clara separação entre custos fixos e 

variáveis. 

 O processo orçamentário da GJP Hotéis, e consequentemente o aplicado no Serrano 

Resort, segue as diretrizes das técnicas tradicionais ou estáticas, e como observado na 

descrição do panorama atual, a cada variação nos níveis de venda (mais ou menos quartos 

vendidos) ou mesmo a simulação de cenários distintos é necessário que todo o planejamento 

seja revisto para responder às mudanças nas premissas básicas. Como a aprovação das versões 
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finais envolve inúmeras rodadas de negociação entre a Diretoria e o Gerente Geral, a alteração 

nas taxas de ocupação é muito comum. 

 O uso do conceito de orçamento flexível seria muito vantajoso à Administração do 

Serrano Resort, já que 1 – permitiria maior facilidade à atualização das projeções 

orçamentárias mensais de resultado durante as negociações do orçamento entre Gerente Geral 

e Diretoria Geral da GJP Hotéis, que estariam modeladas refletindo a sensibilidade dos custos 

e despesas frente a variações no nível de vendas; e 2 – ao longo do ano, a base flexível 

favoreceria a simulação de cenários e atualização das projeções em decorrência de mudanças 

no mercado, seguindo o conceito de forecast (sob a ótica do orçamento ajustado). Abaixo 

serão abordados os dois requisitos básicos do orçamento flexível dentro do contexto do 

Serrano Resort, com a avaliação da viabilidade de implantação para uso do método. 

 

 

4.2.1 Definição e separação por centros de responsabilidade 

 

 

 A definição e a separação por centros de responsabilidade são de suma importância 

para aplicação do orçamento flexível, pois um dos pressupostos básicos da técnica é a 

individualização de cada um dos negócios da empresa de forma a se visualizar os níveis de 

atividade relativos a cada um. Para todos os centros de responsabilidade, sendo estes 

geradores de receita ou não, é necessário estimar um orçamento que esteja vinculado ao nível 

de vendas e ao nível de operação correspondente. 

 No caso do Serrano Resort, esta separação por centros de responsabilidade já existe, e 

de acordo com o Plano de Contas gerencial apresentado anteriormente, estes grupos envolvem 

as operações do hotel de forma ampla seguindo o desmembramento dos produtos oferecidos 

aos clientes nos segmentos oferecidos. Desta forma, os centros de responsabilidade a serem 

utilizados são apresentados na tabela abaixo: 
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Tabela 7 – Centros de responsabilidade do Serrano Resort. 

Centro de Responsabilidade Atuação 

Hospedagem 
Operação do setor de hospedagem, que envolve os quartos, 

recepção, limpeza e recreação. 

A&B (Alimentos e Bebidas) 
Operação de todos os restaurantes e bares do hotel, inclusive centro 

de eventos. Considera também a cozinha central. 

Outros departamentos 
Operação dos setores complementares, como telefonia, SPA e 

business center. 

Administrativo 
Envolve as áreas de suporte de gerência geral, financeiro, 

contabilidade e almoxarifado, entre outros. 

Recursos Humanos 
Envolve as áreas de suporte de recursos humanos e departamento 

de pessoal. 

Manutenção 

Envolve as áreas de suporte de manutenção. É a área responsável 

pela gestão da manutenção do hotel, mesmo que envolvendo outras 

áreas (como apartamentos, por exemplo). 

Vendas e Marketing 
Envolve as áreas de vendas e marketing, com todos os custos 

relativos. 

Energéticos 

Envolve os custos e despesas com água, energia elétrica, gás e óleo. 

A centralização destes gastos num centro de responsabilidade, o 

que evita rateio entre as áreas, é comum na contabilidade gerencial 

da hotelaria. 

Fonte: autor. 

 

 A análise da tabela permite visualizar que toda a operação do Serrano Resort é 

dividida em oito grandes grupos, cada um com as atribuições específicas e sob a 

responsabilidade de gestores diferentes. Nestes centros, apesar de inevitavelmente haver 

eventuais conflitos de classificações entre os elementos do orçamento (e posteriormente dos 

resultados mensais), a estrutura é propícia para aplicação do orçamento flexível, tendo em 

vista que as atividades amplas são distintas e podem ser delimitadas dentro de cada um deles. 

 Atualmente já existe uma cultura na empresa que preza pela separação das operações 

por centros de responsabilidade, assim, cada gestor “defende” os números de sua área e 

mantém contato estreito com a área de Planejamento, de modo a garantir que os 

demonstrativos reflitam a realidade dos acontecimentos. Para a implantação do orçamento 

flexível entende-se que neste aspecto não são necessárias mudanças consideráveis, apenas 

ajustes estruturais e de classificação do ERP do hotel.  
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4.2.2 Separação dos custos e despesas em fixos e variáveis e relação com o nível de 

vendas 

 

 

 A clara separação dos custos e despesas entre fixos e variáveis é a principal premissa 

para a correta implantação de um modelo orçamentário flexível. Esta importância reside no 

fato de que só um vínculo consistente entre os custos e despesas variáveis e o volume de 

vendas (ou em alguns casos a receita) permite uma assertiva projeção de custos e despesas 

operacionais em dados cenários de vendas/produção. Os custos e despesas fixos são tolerados 

como imutáveis (porém, podem sofrer variações em variados níveis de atividades, não 

diretamente proporcionais às vendas). 

 Todas as contas de custos e despesas do plano gerencial, as quais recebem os 

orçamentos e já foram detalhadas previamente, devem ter uma classificação adequada 

conforme sua natureza, sendo ou fixa ou variável. Algumas delas, porém, podem não ter uma 

natureza prática plenamente clara, sendo que sua relação com as vendas ou produção não é 

integralmente em proporção direta. Mesmo assim, para fins desta análise, as contas do plano 

gerencial serão tratadas ou como fixas ou como variáveis, até porque nos casos em que esta 

discrepância configura maior relevância as despesas já são contabilizados independentemente. 

 A tabela 8 demonstra a separação das contas do plano conforme sua natureza, tarefa 

fundamental para a implantação de um orçamento flexível. 

 

Tabela 8 – Separação de custos e despesas por natureza 

CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS CUSTOS/DESPESAS FIXOS 

Suprimentos de Quartos 

Lavanderia de Quartos 

Lavanderia de Restaurantes 

Material de Limpeza de Quartos 

Manutenção em Quartos 

Água, Energia e Gás nos Quartos 

Custos de A&B 

Custos de Outras Receitas 

Comissões sobre Vendas 

Comissão de Cartão de Crédito 

Gastos com Pessoal 

Desp. com Material de Limpeza 

Desp. com Material de Consumo 

Enxovais, louças e cristais 

Manutenção em Áreas Sociais 

Água, Energia e Gás nas Áreas Sociais 

Contratos e Terceirizações 

Locação de Equipamentos 

Outras Despesas Administrativas 

Despesas de RH 

Despesas com Marketing e Vendas 

Despesas Financeiras 

Gastos de Propriedade 

Depreciações e Amortizações 

Fonte: autor. 

 

 Apesar de o número de contas com natureza variável e fixa ser similar, a maior 

concentração de registros ocorre no segundo grupo. Esta constatação é muito frequente na 
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hotelaria, sendo que em média 70% de todos os custos de um empreendimento hoteleiro é 

composto por despesas fixas. Um dos fatores que explicam esta característica é o fato de que, 

frente ao grande investimento inicial que este tipo de negócio demanda (em suma, a 

construção do hotel), a margem do EBITDA (geração de caixa) deve ser superior a de outros 

ramos de forma a se recuperar o investimento (que, em geral, é de longo prazo). 

 Com a separação dos custos e despesas entre fixos e variáveis, tem-se o principal 

fundamento para utilização de um orçamento flexível. A partir de então, deve-se partir à 

efetiva implantação do modelo de acordo com as especificidades necessárias. Pelas 

características observadas no Serrano Resort, conclui-se que são necessários ajustes no 

sentido de promover a adequada separação dos custos e despesas em fixos e variáveis, o que 

não é feito claramente hoje. Essa mudança acarretaria em reclassificações no plano de contas 

e, também, em ajustes nas contabilizações do ERP. 

 

 

4.3 A IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO FLEXÍVEL NO SERRANO 

RESORT 

 

 

 Com base nos requisitos necessários para a implantação de um processo orçamentário 

flexível vistos anteriormente, é possível determinar um plano de ação com vistas às 

particularidades do planejamento orçamentário atual do Serrano Resort e da GJP Hotéis, de 

forma que se construa uma base flexível que se converta a níveis variados de venda e taxas de 

ocupação. Novamente, é importante ressaltar que o orçamento flexível demanda um 

conhecimento profundo da estrutura operacional da empresa, para que assim a compreensão 

de como se comportam os custos e as despesas possa ser devidamente refletida no processo 

orçamentário. 

 A criação de uma base orçamentária flexível, quando implantada pela primeira vez, 

pode ser uma atividade custosa e que consome certo tempo dos envolvidos, assim como o 

observado em outros métodos orçamentários, especialmente o orçamento por atividades. No 

entanto, após mensuração inicial e a definição clara de como as peças orçamentárias estão 

interligadas e a plena aplicação dos centros de responsabilidade com custos e despesas fixos e 

variáveis, a sua manutenção é simplificada, cuja necessidade reside principalmente em ajustes 

nos fatores da estrutura flexível. 
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 É importante ressaltar que a decisão por se utilizar o orçamento flexível deve ser 

tomada antes de qualquer outra iniciativa no planejamento orçamentário, para que desde o 

início do envolvimento dos gestores e executivos se tenha o plano de trabalho arquitetado no 

sentido de se atender as particularidades da ferramenta. Caso contrário, os resultados de uma 

eventual mudança no curso do processo podem ser distorcidos e ineficazes.  

 Conforme apontado anteriormente, o Serrano Resort já possui as bases para 

implantação de um método orçamentário flexível, sendo necessárias algumas adequações 

principalmente na separação de custos e despesas entre fixos e variáveis. Esta atividade, 

porém, não deve consistir em impacto relevante à organização. 

 Após o entendimento de que tanto a separação entre custos e despesas fixos e variáveis 

quanto o tratamento por centros de responsabilidade estão devidamente implantados, pode-se 

subdividir a aplicação do orçamento flexível em quatro etapas que visam preparar o processo 

previamente ao início das atividades a ele relacionadas, que são: 

 

a) definição dos direcionadores dos custos e despesas variáveis; 

b) definição dos custos e despesas fixos por centro de responsabilidade; 

c) definição dos custos e despesas unitários com base nos direcionadores; 

d) preparação da base orçamentária. 

  

 O passo inicial é a definição dos direcionadores para cada uma das contas com 

natureza variável. Os direcionadores, assim como aplicado no orçamento por atividades, são 

os critérios fundamentais que conferem flexibilidade às contas do plano orçamentário, pois 

fazem a relação entre o orçamento de custos e despesas com o volume de vendas ou receitas. 

Basicamente, esta definição é a lógica essencial para formulação de uma base orçamentária 

flexível. 

 Em observância à estrutura de contas já apresentada, e avaliando especificamente as 

com natureza variável, pode-se definir os direcionadores conforme demonstrado na tabela 9: 
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Tabela 9 – Direcionadores das despesas variáveis 

CONTA DIRECIONADOR 

Suprimentos de Quartos Número de hóspedes orçados. 

Lavanderia de Quartos Número de quartos ocupados orçados (taxa de ocupação). 

Lavanderia de Restaurantes Número de refeições servidas nos bares e restaurantes. 

Material de Limpeza de Quartos Número de quartos ocupados orçados (taxa de ocupação). 

Manutenção em Quartos Número de quartos ocupados orçados (taxa de ocupação). 

Água, Energia e Gás nos Quartos Número de quartos ocupados orçados (taxa de ocupação). 

Custos de A&B Receita orçada de A&B. 

Custos de Outras Receitas Outras receitas orçadas. 

Comissões sobre Vendas Receita total orçada. 

Comissão de Cartão de Crédito 
Receita total orçada (com um fator de conversão das vendas com 

cartão). 

Fonte: autor. 

 

 Cada uma das contas classificadas como variável possui um direcionador específico, 

relacionado ao nível de vendas esperado para determinado período. Quando se avaliam 

cenários e se mudam as premissas que originam as receitas orçadas, as contas variáveis devem 

sofrer alteração, gerando assim, de forma dinâmica, um novo resultado operacional gerencial 

previsto (o EBITDA é facilmente ajustado). 

 A segunda etapa para construção da base flexível é a definição dos custos e despesas 

fixos para cada centro de responsabilidade. Os orçamentos do Serrano Resort devem ser feitos 

individualmente por centro de responsabilidade, de forma que se possam apurar os resultados 

previstos de modo distinto, o que auxilia na tomada de decisão e confere à Administração da 

empresa uma visão focada das atividades operacionais. Desta forma, fazendo uso das contas 

do plano gerencial com natureza fixa, deve-se estimar toda a estrutura estática dos centros de 

responsabilidade, a qual não sofre variação com o nível de vendas e permanece fixa ao longo 

dos períodos orçados. 

 Após, a terceira etapa consiste na principal métrica para um orçamento flexível, que é 

a de definição dos custos e despesas unitários das contas variáveis com base nos 

direcionadores. Neste ponto, genericamente, define-se a variação dos custos e despesas 

variáveis conforme a variação dos itens básicos vinculados aos direcionadores, cujo cálculo, 

somado aos custos e despesas fixos, resultará nos custos e despesas totais orçados para o hotel 

no período. 
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 A definição dos custos e despesas unitários requer um grande envolvimento dos 

responsáveis pelos centros de responsabilidade, afinal seu correto dimensionamento é vital 

para o correto funcionamento do orçamento flexível e para que, alterando-se os níveis de 

vendas, obtenha-se uma visão apropriada dos custos e despesas totais. De forma geral, há três 

grandes frentes para esta atividade, que são: 1 – utilização de dados históricos, com análise do 

passado para definição do comportamento dos elementos de gastos em relação aos níveis de 

ocupação e receita; 2 – medições e análises in loco, que permitam avaliar e delimitar o 

comportamento dos custos e despesas variáveis frente a variações nas vendas; e 3 – 

padronização de determinados processos com a composição de fichas técnicas que orientem a 

devida utilização de insumos e recursos de acordo com a situação. 

 Assim, com base nos métodos aplicáveis para determinação dos custos e despesas 

variáveis relacionados aos direcionadores, a tabela abaixo apresenta uma sugestão de modelo 

a ser aplicada no Serrano Resort, que visa à caracterização da flexibilidade ao processo 

orçamentário do hotel: 

 

Tabela 10 – Custos unitários no Serrano Resort 

CONTA DIRECIONADOR CUSTO UNITÁRIO (R$) 

Suprimentos de Quartos Hóspedes nos quartos ocupados 4,05 

Lavanderia de Quartos Quartos ocupados 8,10 

Lavanderia de Restaurantes Refeições servidas 0,54 

Material de Limpeza de Quartos Quartos ocupados 0,90 

Manutenção em Quartos Quartos ocupados 1,50 

Água, Energia e Gás nos Quartos Quartos ocupados 16,35 

Custos de A&B Receita orçada de A&B 0,30 

Custos de Outras Receitas Outras receitas orçadas. 0,20 

Comissões sobre Vendas Receita total orçada. 0,025 

Comissão de Cartão de Crédito Receita total orçada. 0,120 

Fonte: autor. 

 

 Devido às particularidades de algumas das contas com natureza variável, nem todas 

podem ser vinculadas diretamente à taxa de ocupação esperada para o hotel, pois sua variação 

decorre de outros fatores que não o número de quartos ocupados (como a receita orçada ou 

refeições atendidas). Mesmo assim, seguindo o modelo acima e em conjunto com as etapas 

prévias, é possível organizar uma base orçamentária flexível sensível a variações em todas as 

premissas que impactam nos direcionadores. 
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 A partir das definições exploradas acima e aplicando todos os aspectos necessários à 

implantação da teoria, é possível desenvolver um modelo de orçamento flexível para as 

Demonstrações de Resultado mensal do Serrano Resort, que é apresentado a seguir. 

  



82 

Figura 11 – Modelo de Orçamento Flexível para o Serrano Resort 

Fonte: autor. 
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 Este modelo de orçamento flexível aborda todas as etapas descritas anteriormente e as 

organiza num Demonstrativo de Resultado, que pode ser montado de outras formas conforme 

a necessidade da Administração. Adicionalmente, deve-se replicar o mesmo para todos os 

meses do ano, conforme as premissas de taxa de ocupação, diária média e preço médio de 

A&B, etc. A partir destas definições, parte-se para a elaboração do Balanço Patrimonial e das 

Demonstrações do Fluxo de Caixa. 

 Estas etapas que permeiam o processo orçamentário flexível sugerido para o Serrano 

Resort devem ser incorporadas às etapas já existentes, e que seguem o fluxo de aprovação de 

acordo com os procedimentos da GJP Hotéis e da holding do grupo. 

 

 

4.4 APLICAÇÃO DO FORECAST COM BASE EM UMA ESTRUTURA 

ORÇAMENTÁRIA FLEXÍVEL 

 

 

 Após a estruturação de uma base orçamentária flexível a ser implantada no processo 

de orçamento do Serrano Resort, como objetivo complementar ao presente trabalho, é 

avaliada a aplicação da ferramenta forecast de forma a fornecer à Administração do hotel uma 

posição atualizada e revisada de como se comportarão os resultados operacionais até o final 

do período previsto. Neste contexto, o forecast (com a lógica do orçamento ajustado) consiste 

numa revisão dos orçamentos até o final do período, quando são observadas mudanças 

relevantes em alguns elementos de mercado que impedirão o atingimento das metas 

orçamentárias (tanto para mais como para menos). 

 Um dos grandes problemas no controle orçamentário do Serrano Resort é quando 

ocorrem variações bruscas nas taxas de ocupação originalmente orçadas, em decorrência de 

eventos variados. Assim, tendo em vista que o processo orçamentário é geralmente finalizado 

em novembro do ano anterior, é comum que ocorram diferenças que acabem por distorcer as 

vendas efetivas. No cenário atual, com um processo orçamentário estático, variações nas 

receitas no realizado (tanto para mais quanto para menos) acabam invalidando os métodos de 

análise na comparação com o orçado das Demonstrações de Resultado, pois a estrutura de 

custos e despesas foi dimensionada e compactada em função da taxa de ocupação orçada. Se 

esta muda, todo o restante do demonstrativo também muda. 

 A utilização do orçamento flexível é válida justamente para correção deste problema. 

Como uma base orçamentária flexível, sensível a variações nas premissas de vendas, a 
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atualização para um orçamento ajustado frente a novas situações de mercado é simplificada, 

bastando apenas que se efetuem diagnósticos da nova situação pela área de Vendas, que deve 

reportar à Administração da empresa suas expectativas e ponderações sobre a situação a ser 

observada no futuro próximo. De posse das informações revisadas, à área de Planejamento 

cabe aplicar as mudanças na base orçamentária flexível, que automaticamente se saberá 

quanto de impacto o novo cenário trará ao resultado operacional gerencial das demonstrações 

de resultado. 

 Como o ambiente onde o Serrano Resort está inserido é influenciado por diversas 

variáveis, e muitas destas situações não estão clarificadas no momento de formulação do 

orçamento, o conceito de orçamento ajustado é uma ferramenta fundamental para que a 

Diretoria tenha condições de efetuar o planejamento financeiro de toda a empresa, 

visualizando assim, a cada atualização do orçamento, uma previsão mais próxima da realidade 

que está se encaminhando à frente, até o fim do período. 

 Em função das necessidades da empresa, a sugestão é que os orçamentos do Serrano 

Resort sejam atualizados duas vezes ao mês, quinzenalmente. Em períodos pré-acertados, a 

área de Vendas deverá fornecer à área de Planejamento uma posição atualizada para todos os 

meses restantes do ano. Assim, por exemplo, em janeiro deverão ser revisados o próprio mês 

e os onze seguintes; em abril, serão revisados o próprio mês mais os oito meses seguintes, e 

assim sucessivamente. 

 Mesmo com esta atualização no orçamento, deve-se manter o orçamento original para 

a devida comparação, afinal estas previsões balizaram muitas estratégias e decisões antes 

mesmo de o exercício começar. Desta forma, é fundamental que se mantenha um 

acompanhamento claro de o que causou as variações. 

 Na figura abaixo é apresentado um modelo de forecast que pode ser aplicado 

mensalmente no Serrano Resort, assumindo como exemplo o orçamento para o mês 12-xx14. 

A tabela traz dados genéricos e a consolidação do resultado orçado para toda a empresa, 

porém, seguindo as bases do orçamento flexível, os ajustes podem ser promovidos em cada 

um dos centros de responsabilidade, conforme a necessidade. 
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Figura 12 – Modelo de Forecast a ser aplicado mensalmente 

 
Fonte: autor. 

 

 Na primeira coluna é demonstrado o orçamento original, o qual foi construído no ano 

anterior e cujas estimativas de ocupação e diária média eram 65% e R$ 400, respectivamente. 

PREMISSAS BASE

Número de quartos disponíveis 8.432 8.432 8.432

Taxa de ocupação 65% 75% 73%

Número de quartos ocupados 5.481 6.324 6.155

Número de hóspedes 11.236 12.964 12.618

Diária média - hospedagem (R$) 400,00 450,00 452,00

Número de refeições servidas 20.224 23.336 22.713

Preço médio - A&B (R$) 48,00 48,00 48,00

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS

Período analisado: 12-xx14.

(valores em milhares)

ORÇAMENTO ORIGINAL

Finalizado em 12-xx13

FORECAST

Realizado em 6-xx14

REALIZADO

Em 12-xx14

RECEITAS LÍQUIDAS 2.974,1 3.719,6 3.633,2

Gastos variáveis

Suprimentos de Quartos -22,2 -25,6 -24,9

Lavanderia de Quartos -44,4 -51,2 -49,9

Lavanderia de Restaurantes -10,9 -12,6 -12,3

Material de Limpeza de Quartos -4,9 -5,7 -5,5

Manutenção em Quartos -8,2 -9,5 -9,2

Água, Energia e Gás nos Quartos -89,6 -103,4 -100,6

Custos de A&B -0,3 -0,3 -0,3

Custos de Outras Receitas 0,0 0,0 0,0

Comissões sobre Vendas -0,1 -0,1 -0,1

Comissão de Cartão de Crédito -0,4 -0,4 -0,4

Gastos fixos

Gastos com Pessoal -1.070,0 -1.070,0 -1.070,0

Desp. com Material de Limpeza -65,0 -65,0 -65,0

Desp. com Material de Consumo -58,5 -58,5 -58,5

Enxovais, louças e cristais -26,0 -26,0 -26,0

Manutenção em Áreas Sociais -70,0 -70,0 -70,0

Água, Energia e Gás nas Áreas Sociais -35,0 -35,0 -35,0

Contratos e Terceirizações -100,0 -100,0 -100,0

Locação de Equipamentos -39,0 -39,0 -39,0

Outras Despesas Administrativas -49,0 -49,0 -49,0

Despesas de RH -36,0 -36,0 -36,0

Despesas com Marketing e Vendas -20,0 -20,0 -20,0

Despesas Financeiras -15,0 -15,0 -15,0

Gastos de Propriedade -25,0 -25,0 -25,0

RESULTADO OPERACIONAL GERENCIAL - EBITDA 1.184,7 1.902,2 1.821,4
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Ao longo do ano, tanto eventos externos (aumento na procura, pacotes turísticos a preços mais 

acessíveis) quanto internos (campanhas, promoções) ocasionaram variações relevantes nestas 

premissas, assim, sendo necessário um ajuste do orçamento. Este ajuste consiste na 

atualização das previsões e foi realizado no mês 6-xx14, ou seja, seis meses antes do mês-base 

do orçamento. Na mudança, as premissas de ocupação e diária média foram alteradas, 

passando a 75% e R$ 450 respectivamente. 

 A terceira coluna traz os dados realizados efetivamente e apurados após o término do 

mês 12-xx14, os quais muitos próximos às estimativas aplicadas no forecast. Mesmo com os 

custos fixos se mantendo nas três versões, os custos variáveis sofreram alterações relevantes 

em função de a receita ter crescido consideravelmente. Se a Diretoria mantivesse apenas o 

orçado original como base para o mês 12-xx14, haveria um impacto significativo no 

planejamento. Neste exemplo, fica evidente como o ajuste do orçamento pelo forecast 

contribui para as análises adequando as estimativas com dados atualizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

5 CONCLUSÕES 

 

 

 O principal objetivo do presente trabalho foi avaliar a implantação de um modelo 

orçamentário flexível e da ferramenta forecast no Serrano Resort Convenções & SPA, 

empreendimento hoteleiro referência em sua área de atuação. De modo a explorar o tema 

apropriadamente, após a revisão teórica dos aspectos relacionados às matérias, realizou-se 

uma avaliação do processo atual de elaboração das peças orçamentárias da empresa para 

compreensão das práticas já implantadas; após, com base nas teorias do orçamento flexível, 

foram analisadas as condições necessárias à efetiva utilização do modelo, com propostas 

práticas de adequação e revisão do observado atualmente. Por fim, considerando um processo 

orçamentário flexível, foi proposta a utilização do forecast quinzenalmente, com o propósito 

de fornecer à Administração informações atualizadas e dinâmicas. 

 Após as entrevistas realizadas com os gestores da empresa e membros do comitê 

orçamentário da GJP Hotéis, ficou claro que o modelo aplicado no hotel hoje e que segue os 

princípios do orçamento tradicional ou estático não atende às necessidades da Diretoria do 

Grupo. A principal deficiência reside no fato de que, neste método, os níveis de vendas 

orçados são fixados, e a partir deles, é estimada a estrutura de despesas necessária às 

operações.  

 Esta fixação dificulta as análises e o controle orçamentário ao longo do período 

contemplado pelo orçamento (doze meses), pois eventos que ocasionam impacto nos 

resultados operacionais esperados podem ocorrer e tornar parte das previsões desenvolvidas 

no orçamento original obsoletas. Neste cenário, que historicamente ocorre com frequência no 

hotel (em graus mais ou menos relevantes), o desenvolvimento de um modelo flexível é o 

mais adequado e pode fornecer às peças orçamentárias flexibilidade e facilidade de adaptação 

às mudanças. 

 Pela análise do processo orçamentário e da estrutura gerencial do plano de contas 

aplicada atualmente no Serrano Resort, conclui-se que as principais bases para utilização de 

um orçamento flexível já existem, sendo necessárias apenas algumas adaptações. A separação 

por centros de responsabilidade faz parte da cultura da empresa e os gestores das áreas já são 

responsáveis pelo desempenho de seus setores, mesmo que com o uso do modelo tradicional 

ou estático. A divisão das contas do plano gerencial em fixas e variáveis, porém, não existe 

claramente hoje, assim a proposta apresentada no trabalho configura-se como uma alternativa 

de separação que visa atender as premissas teóricas requeridas. 
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 A principal dificuldade vislumbrada e que pode causar entraves à implantação do 

orçamento flexível é justamente relacionada à divisão das contas do plano gerencial entre 

fixas e variáveis. De forma a alimentar adequadamente os direcionadores das despesas 

variáveis, será preciso um esforço inicial no sentido de conceber bases históricas para validar 

as medidas monetárias atribuídas a cada um deles, o que não existe hoje. O modelo 

exemplificativo apresentado neste trabalho faz uso de dados aproximados e que carecem de 

embasamento e verificação. Logo, para a efetividade esperada que compense a implantação 

do método flexível, faz-se necessário um entendimento de como poderá se proceder a esta 

atividade, a qual naturalmente deverá envolver todas as áreas do hotel. 

 Tendo sido estes aspectos que envolvem o processo orçamentário flexível clarificados 

no estudo, com propostas de adequações aos modelos aplicados hoje, a utilização do forecast 

quinzenal com o intuito de promover ajustes no orçamento original, reportando níveis de 

vendas esperados para todo o ano de forma atualizada e sensível às flutuações do mercado, 

possibilita uma importante fonte de informações à Administração, o que pode ser encarado 

como um considerável incremento às bases de tomada de decisão utilizadas atualmente. Com 

o uso da ferramenta facilitado por uma estrutura orçamentária flexível, acredita-se que será 

possível à Diretoria aplicar estratégias e reposicionamentos perante o mercado que confiram 

maior alinhamento aos objetivos e metas traçados, e o que é mais importante, de modo ágil e 

dinâmico. 

 Desta forma, após a compreensão dos elementos envolvidos e explorados durante a 

realização do presente trabalho, os questionamentos apresentados na definição do problema 

podem ser respondidos. Para ambas as perguntas as respostas são positivas, pois o orçamento 

flexível contribuiria de forma relevante ao processo orçamentário atual, especialmente pelo 

fato de conferir às peças orçamentárias uma flexibilidade que permita a revisão das previsões 

de forma rápida e de acordo com as necessidades da Administração. A aplicação do forecast 

possibilitaria justamente esta agilidade aos demonstrativos, seguindo as teorias do orçamento 

ajustado. 

  Com relação aos objetivos propostos, julgo que foram atingidos, tendo em vista que 

no estudo foi avaliada a implantação de um processo orçamentários flexível e da ferramenta 

financeira forecast no Serrano Resort, atentando às particularidades observadas na empresa e 

nas atividades que ela desempenha. Com base nas conclusões realizadas após as análises, o 

uso das técnicas é plenamente possível no contexto da organização, mesmo sendo necessários 

alguns ajustes na estrutura atual. 
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