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RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa  foi investigar se a solução técnica de análise de variação 
entre o  real e orçado, considerando a variação cambial como um elemento a ser 
mensurado separadamente das variações de volume e preço estava 
institucionalizada nas empresas. Também buscou entender de acordo com a 
percepção dos gestores e técnicos se a análise das variações entre o real e o 
orçado dos resultados em moeda estrangeira mensurando separadamente o efeito 
da variação cambial é relevante no contexto decisorial das empresas. A combinação 
de vários fatores como concorrência e exigência contínua de melhores resultados 
faz com que a busca por fornecedores de bens e serviços extrapole as fronteiras 
nacionais, e várias transações se realizem em moeda estrangeira. Neste contexto, 
outro elemento de impacto nos resultados das empresas é a variação cambial, 
entendida como uma variável econômica externa que também deve ser considerada 
na análise de variação entre o real e orçado. Assim sendo, as variações de volume, 
preço e câmbio mensuram desvios em relação à meta, indicam que algo, por algum 
motivo, não saiu como planejado. A combinação da interpretação dessas variações 
com ações concretas dos gestores possibilitam o redirecionamento em busca da 
meta. Foram estudados pela ótica da teoria institucional o hábito ou rotina da 
frequência de cálculo, divulgação, análise e discussão das análises das variações 
entre o real e orçado, e sua utilização para a tomada de decisão. A pesquisa adotou 
o modelo de institucionalização de Tolbert; Zucker (1997) para a categorização dos 
estágios de institucionalização (pré-institucionalização, semi-institucionalização e 
total-institucionalização). Algumas perguntas do questionário foram selecionadas 
para categorizar os estágios e analisadas em conjunto para indicar o grau ou nível 
de institucionalização da análise de variação entre o real e orçado no contexto 
decisorial da empresa. Uma pontuação foi definida para cada resposta e a 
totalização gerou um termômetro que possibilitou identificar os estágios de 
institucionalização da amostra estudada. A análise dos resultados do termômetro 
indicou que a solução técnica de análise de variação entre o real e orçado, 
considerando a variação cambial como um elemento a ser mensurado 
separadamente das variações de volume e preço, não está institucionalizada em 
todas as empresas. De acordo com a percepção dos respondentes é importante 
mensurar separadamente a variação cambial das variações de preço e volume 
porque distorce o impacto das outras variações, mas a frequência de utilização das 
análises de variações no processo de tomada de decisão não ocorre 
sistematicamente na maioria dos casos analisados. 
 
                                                                                                 
Palavras-chave: Análise de Variação Real e Orçado, Teoria Institucional, 

Contabilidade Gerencial. 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
  

The objective of this research was to investigate if  the variance analysis between 
actual and plan, considering foreign exchange impact as an element to be measured 
separately from changes in volume and price was institutionalized. Also, it was tried 
to understand according to the perceptions of managers and technicians, if variance 
analysis between actual and plan considering foreign exchange impact measured 
separated from volume and price is important in the decision process. The 
combination of several factors such as competition and continuous demand for best 
results has made the search for suppliers of goods and services goes beyond 
national borders, and many transactions are conducted in foreign currency. In this 
context, another element impacting companies’ results is the exchange variation 
which is understood as an external economic variable, and also it must be 
considered in the variance analysis between actual and plan. Thus, variations in 
volume, price and foreign exchange measure deviations from the goals and they 
indicate that something, for some reason, did not go as planned. The analysis of 
those variations together with tangible actions enables managers to realign decisions 
to achieve the goals. It was studied considering institutional theory approach the 
habit or routine calculation frequency, dissemination, analysis and discussion of 
variance analysis of actual and plan and their use for decision. The research adopted 
Tolbert, Zucker (1997) institutionalization model to categorize the stages (pre-
institutionalization, semi-institutionalization and full-institutionalization). It was 
selected some questions from the questionnaire to categorize the stages and they 
were analyzed together to indicate the degree or level of variance analysis 
institutionalization in the decision process. A score was defined for each response 
and the sum of them generated a thermometer that enabled us to identify the stages 
of institutionalization of the sample. The results of the thermometer indicated that the 
technical analysis of variation between actual and plan, considering the foreign 
exchange as an element to be measured separately from changes in volume and 
price, is not institutionalized in all companies. According to the perception of the 
responders is important to measure separately the foreign exchange impact from 
price and volume variance because it misrepresent the impact of other variations, but 
frequency of considering variance analysis in the decision making process is not 
systematic in most of cases.   
 

 

Keywords: Variance Analysis, Institutional Theory, Managerial Accounting. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Transformações econômicas, tecnológicas, políticas e culturais características 

do atual mundo globalizado, vivenciadas no Brasil a partir das duas últimas décadas 

do século passado, provocaram mudanças radicais na agenda dos principais temas 

e problemas das empresas, quando a gestão do orçamento assumiu papel de 

destaque auxiliando os gestores no alcance das metas empresariais. 

No atual contexto, uma economia global extremamente competitiva leva as 

empresas a se defrontar com vários desafios de curto, médio e longo prazo, que 

precisam ser superados, por exemplo, as exigências e expectativas dos acionistas 

em relação aos resultados, que refletem em pressão sobre os gestores.  

Diante desta acirrada competição que as empresas têm se deparado no 

momento atual, surge a preocupação de estruturação de controles internos, para 

garantir que a contabilidade apresente o verdadeiro valor do patrimônio das 

empresas. Assim, metas são estabelecidas cabendo aos gestores estruturar 

estratégias, controles e acompanhamento para que as mesmas sejam alcançadas. 

Uma ferramenta de controle após ser definida e elaborada, analisada e 

discutida  sistematicamente pelos gestores da empresa pode tornar-se suporte para 

a tomada de decisão. O hábito e rotina de utilização dessa ferramenta pelo grupo de 

gestores pode indicar que este processo está institucionalizado na empresa. 

Sendo a análise de variação real e orçado uma das ferramentas de controle 

no alcance das metas, uma vez que possibilita a mensuração de pontos relevantes 

que potencialmente devem ser reavaliados para que as mesmas sejam atingidas, 

torna-se objetivo desta pesquisa investigar se a solução técnica de análise de 

variação real e orçado, considerando-se a variação cambial como um elemento a ser 

mensurado separadamente das variações de volume e preço, está institucionalizada 

nas empresas.  

A abordagem do tema desta pesquisa se deu por meio de uma pesquisa pura 

do tipo exploratória. Através da seleção do material para leitura e respectivo resumo, 

se identificou, localizou e compilou dados escritos em livros, teses de doutorado, 

dissertações de mestrado e revistas especializadas, ou seja:  fontes secundárias      

( GIL, 1999, p.43). 
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Como esse tipo de pesquisa pode ser complementado com outros recursos 

metodológicos, foram utilizados dados obtidos via questionários respondidos por 
colaboradores de nível técnico, gerencial, diretoria e presidência, de empresas de 

vários segmentos, com a finalidade de verificar o grau de institucionalização da 

técnica contábil, análise de variações em moeda estrangeira e a utilização da 

mesma como base na tomada de decisão. 

Para alcançar o objetivo proposto, estruturou-se o seguinte problema de 

pesquisa: 

- De acordo com o julgamento dos gestores e técnicos, a análise das 

variações entre o real e o orçado dos resultados em moeda estrangeira mensurando 

separadamente o efeito da variação cambial é relevante no contexto decisorial das 

empresas? 

Considerando-se que a moeda funcional da empresa seja o real, e que tanto 

o reporte dos seus resultados para a corporação quanto suas metas sejam em 

moeda estrangeira, foi possível inferir duas hipóteses: 
H1: A consideração do impacto da variação cambial está institucionalizada no 

contexto decisorial da empresa. 

H2: A consideração do impacto da variação cambial não está 

institucionalizada no contexto decisorial da empresa. 

Nesta direção, tanto o problema como as hipóteses encontram sustentação 

no fato de que o processo de controle orçamentário envolve as etapas de: revisão 

dos resultados na forma de medida do desempenho; reunião de informações sobre o 

desempenho real; comparação do desempenho real com o previsto e a verificação 

de decisões e correção de procedimentos e suas consequências.  

Isso faz com que os resultados devam ser avaliados em relação aos 

planejados e os desvios identificados e corrigidos. Controlar é fundamental para 

garantir a execução dos planos e para avaliar o desempenho gerencial.  As 

empresas utilizam o orçamento como um meio para implementar suas estratégias e 

acompanhar a sua execução, conforme nos indica Oliveira (2009, p.290-291).  
Segundo Catelli (2001, p.61), a avaliação de resultados e desempenhos são 

conceitos fundamentais no processo de gestão econômica, pois toda decisão requer 

uma avaliação e a busca por alternativas para alcançar os objetivos pré-

determinados.  
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O controle procura garantir que os objetivos sejam alcançados. O 

acompanhamento e análise de desempenho entre as metas orçadas e as realizadas 

são de vital importância no processo de controle orçamentário. A correta 

mensuração das variações direciona o gestor aos pontos mais relevantes que 

precisam ser revisados e realinhados.  

Para o referido autor: 
As divergências entre os resultados planejados e os 
realizados ocorrem, basicamente, por causa dos seguintes 
fatores: 
• alterações nos preços dos recursos e produtos/serviços, 

em função da inflação específica desses elementos; 
• alterações ou ajustes efetuados nos planos originais de 

forma a adequá-los a novas realidades; 
• atingimento de níveis de atividade diferentes dos 

planejados, em termos de quantidades ou volumes de 
produtos/serviços; 

• eficiência relativa à execução das operações em níveis 
diferentes dos planejados;  

• preços obtidos para os recursos, produtos e serviços, 
divergentes dos padrões” (CATELLI, 2001, p.253-254). 

 
 

O modelo de informação estruturado por Gerreiro (1989) forneceu elementos 

para a avaliação de desempenho a partir das variações de inflação, ajuste dos 

planos, volume, eficiência e preço. 

Por sua vez, Pereira (2001, p.41) diz que: “O ambiente externo da empresa 

compõem-se de um conjunto de entidades que, direta ou indiretamente, impactam 

ou são impactados por sua atuação. “Assim, o ambiente remoto pode influenciar 

diretamente na atuação da empresa”.  

A combinação de vários fatores como concorrência, exigência contínua de 

melhores resultados, crescimento ou até mesmo a manutenção da atual 

rentabilidade faz com que as empresas sempre estejam buscando custos mais 

baixos, o que faz com que a busca por fornecedores de bens e serviços extrapole as 

fronteiras nacionais, e várias transações se realizem em moeda estrangeira. 

Além disso, algumas empresas localizadas no Brasil, subsidiárias de 

multinacionais, possuem metas e reportam seus resultados em moeda estrangeira 

para suas corporações. Nesta direção, outro elemento de impacto nos resultados 

das empresas é a variação cambial, entendida como uma variável econômica 

externa, do ambiente remoto que também deve ser considerado na análise de 

variação real e orçado. 
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Da prática da contabilidade na perspectiva institucional existem rotinas que 

envolvem: fazer coisas (comportamento de planejar periodicamente), escolher o que 

fazer (avaliar alternativas, como preços e alocação de recursos) e monitorar o que 

tem sido feito (relatórios de desempenho). Se a contabilidade é institucionalizada, 

são pelas rotinas que os comportamentos são previsíveis e compreendidos apesar 

das complexidades e incertezas organizacionais (SCAPENS; ROBERTS, 1994). 
Segundo Guerreiro; Frezatti; Casado (2004), a teoria institucional, que é uma 

abordagem sociológica, tem sido aplicada em estudos da área contábil e tem como 

ponto central a idéia de hábitos de um grupo de pessoas, a estruturação da 

instituição a partir de rotinas e estas dependentes de hábitos.  

Assim sendo, as variações de volume, preço e câmbio mensuram desvios em 

relação à meta, que podem ser positivos ou negativos, favoráveis ou desfavoráveis. 

Indicam que algo, por algum motivo, não saiu como planejado. É utilizado um 

modelo matemático para obter esses valores, e estes são utilizados para explicar os 

motivos das diferenças. A combinação da interpretação dessas variações com ações 

concretas dos gestores possibilitam o redirecionamento em busca da meta. A 

utilização sistemática deste processo torna-se um hábito. 

Calcular as variações e explicá-las é uma situação, fazer tudo isso 

interpretando os resultados e implementando ações alinhadas a estratégia é 

beneficiar-se plenamente da técnica da análise de variações. 

Assim, a abordagem do tema gestão orçamentária atrelada à análise de 

variação real e orçado, embora já tenha se constituído tema de várias pesquisas na 

área da contabilidade gerencial, se justifica nesta pesquisa pelo enfoque dado à 

análise da variação em moeda estrangeira, pela relevância da variação cambial no 

resultado e no atual acompanhamento orçamentário das empresas, bem como na 

operacionalização de suas metas. 

Segundo Guerreiro; Frezatti; Casado (2004), as empresas são induzidas a 

implementar processos de mudanças na sua atuação, no modelo de gestão, nos 

seus instrumentos gerenciais e, consequentemente, na contabilidade gerencial; o 

atual ambiente social e empresarial são fatores indutores de processos de 

mudanças. 

Zeffane (1996, p.36) menciona que o mundo tem crescido em complexidade 

como resultado da grande interdependência entre as economias mundiais e tornou-

se mais dinâmico em decorrência da explosão da informação e comunicação em 
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rede mundial. “Este dinamismo e complexidade significam que as organizações não 

podem permanecer estáveis por muito tempo”. As mudanças constantes do 

ambiente externo requerem também mudanças e adaptações nas organizações.  

Dentre as possíveis contribuições deste trabalho, destacam-se: 

- o desenvolvimento de um modelo, segundo a teoria institucional e  

categorização dos estágios de institucionalização definidos por Tolbert e Zucker 

(1999), que possibilitou categorizar e identificar o grau de institucionalização da 

técnica de  análise de variação real e orçado considerando a variação cambial como 

um elemento mensurado separadamente. Este modelo foi chamado de termômetro. 

- a evidenciação do impacto da variação cambial no cálculo das variações 

entre o real e o orçado dos resultados em moeda estrangeira. O enfoque da 

influência do cambio na gestão orçamentária é um tema comum na rotina de várias 

empresas, todavia ainda representa um amplo campo de estudos nas pesquisas de 

contabilidade gerencial. 

O tema da pesquisa se relaciona com a linha de pesquisa Controladoria 

Econômica de Gestão do do Programa de Ciências Contábeis e Atuariais da PUC-

SP. 

          Para facilitar a compreensão geral do tema, este trabalho se apresenta dividido 

em cinco partes: 

 Na introdução é apresentado o objeto da pesquisa – controle orçamentário, 

atrelado à análise de variação real e orçado em moeda estrangeira com foco na 

mensuração separada da variação cambial e sua institucionalização, circunscrito no 

espaço das organizações empresariais brasileiras, bem como o objetivo, justificativa, 

problema e metodologia construídos e utilizados no estudo do tema. 

  No primeiro capítulo  é apresentada a fundamentação teórica que sustenta 

todo o controle e avaliação de desempenho, decisão e informação, análise das 

variações e a teoria institucional. 
 No segundo capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos 

aplicados na pesquisa empírica. 

 No terceiro capítulo são apresentados os resultados da análise dos dados 

obtidos via questionário, o termômetro e interpretações dos resultados. 

 Finalmente, na conclusão, são apresentadas os comentários finais e 

recomendações desta pesquisa com base nas análises realizadas.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

A globalização da economia adicionou mais algumas variáveis ao dia a dia 

das empresas como a concorrência internacional, os preços definidos em bolsas 

internacionais e impactados por situações econômicas e sociais mundiais. São 

muitos os desafios que as empresas precisam gerenciar para atingirem suas metas, 

eles são originados nos ambientes interno e externo e requerem dinamismo e 

flexibilidade em suas ações. 

Na visão da gestão empresarial, em um ambiente turbulento e competitivo 

são fundamentais para as empresas o planejamento de suas ações, a 

implementação dos planos e a avaliação sistemática de desempenho do realizado 

frente ao planejado. Os aspectos mencionados evidenciam a necessidade de um 

processo estruturado de planejamento, execução e controle (CATELLI; PEREIRA; 

VASCONCELOS 2001, p.136). 

Segundo Glautier; Underdow (1983, p.318), o planejamento e controle foram 

separados para que o processo de gestão fosse examinado como um ciclo de 

atividades. Como demonstrado na figura 1, as decisões envolvem duas atividades: 

primeiro a comparação entre a performance realizada e a orçada, e em segundo e 

como possível consequência, a revisão do orçamento em função dos resultados da 

comparação. 

 
Figura 1: O processo de gestão como um ciclo de atividades 
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1.1 Controle 
 

Conforme Figueiredo; Caggiano (2006 p.46) “... o controle é um sistema de 

feedback que possibilita aos desempenhos serem comparados com os objetivos 

planejados: controle é essencial para a realização do planejamento de longo e curto 

prazo.” 

 Para Oliveira (2009, p.80-81), o sistema de gestão é um grande processo de 

controle ligado ao processo decisório do planejamento, execução, controle, e 

objetiva garantir a eficácia empresarial. Segundo o autor “A fase de controle 

corresponde à fase em que desvios do plano são identificados, e ações corretivas, 

empreendidas.” 

De acordo com Bognar (1991, p.55), o controle envolve quatro etapas: 

pressupor os resultados das decisões na forma de medida de desempenho; obter 

informações do desempenho real; comparar o resultado real com o previsto; 

averiguar se uma decisão foi deficiente, corrigir o procedimento que a originou e 

eventuais consequências. Um plano bem estruturado proporcionará controles mais 

eficazes.  

Segundo Figueiredo; Caggiano (2006, p.46), o controle é fundamental para 

que o planejamento de curto e longo prazo sejam realizados, o feedback das 

informações possibilita aos gestores uma avaliação dos progressos da metas de 

longo prazo e uma possível reavaliação, se necessário.  

Cabe salientar que o planejamento de curto prazo é parte integrante do plano 

de longo prazo, mais voltado às operações e processo orçamentário, e o feedback 

das informações propicia que as variações sejam endereçadas gerencialmente. 

Para um bom processo de controle é necessário um sistema de informações 

que forneça aos gestores os resultados realizados e planejados e as variações 

decorrentes da comparação entre ambos, possibilitando que desvios sejam 

identificados e corrigidos. 
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Figura 2 - Processo de Controle 

 
 

Para Figueiredo; Caggiano (2006, p.233-234) a integração do planejamento e 

controle assegura que as atividades da empresa estejam de acordo com o plano, e 

integrado em um único processo. O controle deve afetar todos os aspectos da 

empresa, neste sentido os autores classificam o controle como: geral, exercido pela 

administração central; gerencial, atividade subordinada que procura utilizar os 

recursos comprometidos com a realização dos objetivos eficientemente; operacional, 

procura assegurar eficiência na realização das tarefas definidas no plano 

operacional. 
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Figura 3: Integração dos processos de planejamento e controle 

 

   
 

Os referidos autores dizem que as expectativas e finalidades de atingir as 

metas estabelecidas estão refletidas no plano, e são importantes para o controle, já 

que indicam o nível de controle organizacional requerido para estas expectativas e 

finalidades. O controle requer uma estrutura organizacional que defina centros de 

responsabilidade em que cada gestor responsabiliza-se pelo desempenho de 

tarefas. 

 

1.2 Avaliação de Desempenho 

 

Segundo Pereira (2001, p.196), o ato de avaliar é inerente a própria natureza 

humana, é o exercício da análise e do julgamento sobre qualquer situação que exija 

uma apreciação de fatos, idéias, objetivos e, também, uma tomada de decisão a fim 

de se atingir uma situação desejada. Presente no comportamento, uma avaliação 

implica consequências, que podem ser positivas ou negativas em relação a seus 
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objetivos, dependendo de uma série de fatores, entre os quais: bases de 

informações utilizadas; variáveis consideradas; critérios, conceitos e princípios 

adotados; e, até mesmo, crenças, valores e habilidades do avaliador. A avaliação de 

desempenho no âmbito empresarial está relacionada aos aspectos operacionais, 

econômicos e financeiros das atividades planejadas e realizadas.  

Os objetivos da avaliação de desempenho, como definido por Glautier;  

Underdown (1983, p.610) são avaliar o quanto eficaz foram desempenhadas as 

responsabilidades atribuídas aos gestores; identificar áreas que necessitam de 

ações corretivas; assegurar a motivação dos gestores em alcançar as metas e 

permitir comparações de desempenho entre diversas áreas da organização com o 

intuito de promover melhorias. 

É importante ressaltar a diferença entre a avaliação de resultados e avaliação 

de desempenho, a primeira refere-se à mensuração da margem de contribuição 

gerada pelos produtos, e a segunda refere-se à responsabilidade do gestor por uma 

ou mais áreas da empresa, ou por toda a empresa (PADOVEZE, 2007, p.427). 
 
Figura 4: Processo de avaliação de resultados e desempenho 

 
Oliveira (2009, p.54) comenta que a avaliação de desempenho de uma 

empresa decorre da somatória das contribuições de diversas áreas e atividades 

geridas por vários gestores. A mensuração do desempenho considera as receitas, 

custos e despesas da área de responsabilidade do gestor.  

 



  21

Guerreiro (1989 p.78) observa que: 
as mensurações são necessárias não somente para 
expressar objetivos e clarificar alvos a respeito de 
quais decisões devem ser tomadas, mas elas são 
também necessárias para controlar e avaliar os 
resultados das atividades envolvidas no processo de 
atingir os alvos. 
 
  

A avaliação e o controle dos resultados das atividades requerem a 

mensuração ou quantificação de um desempenho planejado e um realizado. A 

mensuração do desempenho planejado poderia ser entendida como uma 

quantificação dos planos, expressa na forma de orçamentos e padrões, fornecendo 

bases comparativas para a avaliação de desempenho. O uso da expressão 

mensuração de desempenho ao mesmo tempo com avaliação de desempenho 

limitaria o sentido dessa última, não devendo ser equiparadas (PEREIRA, 2001 

p.198-199). 

O conceito de desempenho, segundo Gibson; Ivancevich; Donnelly (1991, p. 

36-53) é usado sempre que existem expectativas anteriormente estabelecidas. As 

expectativas são estabelecidas pelo planejamento, o organizador implanta as 

expectativas e o controlador analisa o desempenho entre o que foi estabelecido e o 

implantado.  

Da definição extraída da wikipédia1 e adaptada ao contexto do estudo,  

desempenho ou perfomance “é um conjunto de características ou capacidades de 

comportamento e rendimento de um indivíduo, organização, em especial quando 

comparados com metas, requisitos ou expectativas previamente definidos.” Avaliar o 

desempenho implica na contribuição dos gestores de diversas áreas e suas equipes, 

o aspecto comportamental assume um elemento importante na busca pela meta. 

A utilização de uma boa técnica para alcançar o resultado não é sinônimo de 

sucesso garantido, pois o “fazer acontecer” depende de pessoas, gestores e equipe, 

e estes têm seus comportamentos influenciados  pelo meio em que vivem, a 

empresa. O estilo de gestão da empresa influencia na definição de objetivos e 

metas, execução e controle dos mesmos. Em um estilo autoritário as definições do 

que fazer e organização de como fazer são estabelecidas centralizadamente em  

poucos gestores, a grande maioria dos colaboradores da empresa somente 
                                                            

1 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Desempenho. Acesso feito em 08 de abril de 2012. 
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executam.  Na gestão participativa e democrática todos os gestores estão alinhados 

à estratégia e são responsáveis na organização de tarefas para atingir as metas, 

cada um em sua área de responsabilidade. 

O desempenho pode ser entendido como dimensões que possibilitam 

visualizar as diversas atividades da empresa em perspectivas de amplitude, 

natureza, ocorrência, tempo e qualidade. As dimensões inter-relacionam-se 

(PEREIRA, 2001, p. 201).  

A eficiência e eficácia precisam caminhar independentemente segundo 

Frezatti (2008, p. 85), ou seja: “A eficiência refere-se ao consumo de insumos em 

relação ao nível de produção. A eficácia [...] indica o grau em que um objetivo é 

alcançado”. 

Os elementos que devem ser considerados em uma estruturação de 

avaliação de desempenho são:  
- objetivos: propósito da avaliação. 
- objetos: os desempenhos ou dimensões que serão 
avaliados. 
- padrões de comparação: expectativa esperada do 
objeto avaliado pode ser de natureza física ou 
monetária, qualitativa ou quantitativa. 
- critérios: princípios, conceitos, medidas, regras que 
regem a avaliação e orientam o processo. Devem ser 
claramente entendido pelos gestores e que os motive. 
- julgamento de valor: é o resultado de todo o 
processo de avaliação. Da comparação entre 
desempenhos realizados e seus padrões, segundo 
critérios e objetivos preestabelecidos, resultam 
julgamentos sobre atributos desses desempenhos, 
que significam atribuir-lhes conceitos, conforme 
detenham ou não (em determinado grau) certas 
qualidades desejadas. Eficácia e eficiência referem-
se a qualidades de um desempenho e exigem 
parâmetros que as evidenciem (PEREIRA, 2001, 
p.212). 

 

As medidas de desempenho são utilizadas juntamente com a informação 

orçamentária objetivando obter o melhor resultado possível e devem estar alinhadas 

às estratégias da empresa (OLIVEIRA, 2009, p.56). 

A figura a seguir propícia uma visão geral de todas as dimensões, ou 

desempenhos avaliados na empresa. 
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Figura 5: Dimensões do desempenho na empresa 

 
 

A dimensão da amplitude das atividades refere-se ao desempenho global da 

empresa, o primeiro e maior nível de análise, e a avaliação interessa tanto 

internamente como externamente. Os desdobramentos de desempenho global são: 

o desempenho divisional ou das áreas da empresa, relacionam-se mais com 

elementos financeiros; e o desempenho individual ou funcional, relacionado a cargos 

e funções, baseado em aspectos qualitativos e comportamentais. 

A dimensão do tempo refere-se ao período definido o qual o desempenho 

será avaliado, futuro (planejado), presente (em andamento) ou passado (realizado). 

A dimensão da qualidade das atividades refere-se à eficácia, obtenção dos 

resultados almejados, e eficiência, recursos consumidos no processo produtivo. Os 

níveis de eficácia e eficiência são estabelecidos quando são definidos os objetivos e 

metas, bem como os padrões e são comparados ao realizado.  

A dimensão da ocorrência das atividades refere-se ao desempenho 

planejado, o que será feito; o desempenho em realização, atividades em andamento 

para a concretização do planejado; e desempenho realizado, a consumação dos 

fatos ou eventos ocorridos. A avaliação de desempenho como instrumento de 

gestão deve propiciar que a avaliação seja realizada em tempo de que correções 

sejam implementadas, e seja um efetivo controle do desempenho evitando-se assim 

avaliações e opiniões questionáveis. 
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A dimensão da natureza das atividades diz respeito ao desempenho 

operacional, econômico e financeiro. Operacional representa as atividades 

diretamente relacionadas a utilização de recursos para a geração de produtos e 

serviços, eficiência de recursos, utilização de equipamentos, prazo de produção, 

qualidade, entre outros. Econômico é o resultado do desempenho operacional. 

Financeiro envolve prazos de pagamento e recebimento, captação de recursos, 

taxas. 
 
  

1.3  Decisão e Informação 
 

O processo de gestão requer a tomada de decisão. Para entender o processo 

de tomada de decisão ou também conhecido como processo de resolução de 

problemas é preciso definir o objetivo, o problema e a resolução de problemas. O 

objetivo é o resultado, atributo ou situação para a qual uma ação consequente será 

exercida. O problema é uma lacuna entre uma situação atual ou projetada e um 

objetivo. A resolução de problemas é a ação que corrige o problema identificado. 

Adicionalmente inclui-se o ser humano que é quem enfoca o problema, projeta a 

situação, estabelece os objetivos, avalia as alternativas e toma a decisão 

(PADOVEZE, 2007, p. 30). 

 

Ainda segundo o referido autor, a metodologia do processo de tomada de 

decisão compreende as etapas de análise do problema, o desenvolvimento ou 

definição das ações, a implementação da decisão, e as várias ações existentes em 

cada uma das três etapas citadas.  A identificação do objetivo inicial e o diagnóstico 

da situação são partes da análise do problema. O desenvolvimento das ações 

consiste da avaliação e escolha de uma ou mais alternativas a serem escolhidas. A 

opção por uma das alternativas é a decisão e deve ser acompanhada da 

implementação. 
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Figura 6: Aplicação da metodologia da tomada de decisão no processo de gestão. 

 

 
 

Em Oliveira (2009, p.11-12), a teoria da decisão discorre como são feitas as 

escolhas entre alternativas na perspectiva de um tomador de decisão racional. Este 

tipo de tomador de decisão age buscando maximizar o lucro e sua utilidade sempre, 

na forma de lucro ou outra forma, tem sido criticado. Porém a necessidade de 

otimizar os recursos escassos continua em várias situações, a análise decisorial com 

base nesta teoria estuda a decisão na perspectiva de um tomador de decisão 

isolado. A decisão de múltiplos tomadores de decisão é abordada na teoria dos 

jogos. 

As condutas dos tomadores de decisões são complexas, variáveis, instáveis, 

indefinidas e influenciadas pelo contexto e ambiente. A influência dos sistemas 

genético e cultural pode tomar aspectos altamente diferenciados em cada indivíduo. 

O entendimento das preferências de cada indivíduo é o foco da teoria das decisões. 

Esta teoria auxilia na escolha da alternativa que maximizará o ganho ou minimizará 

a perda, que melhor satisfará os objetivos do tomador de decisão. É estruturada 

fornecendo parâmetros de decisão e restrições de forma organizada e examinada 

(GUERREIRO, 1989, p. 38-40). 

Segundo Parisi; Nobre (2001, p.125-129), o processo de tomada de decisão 

acontece pela necessidade de optar por alternativas para solucionar um problema 

ou aproveitar uma oportunidade, considerando um ambiente futuro. A tomada de 

decisões ocorre durante todo o processo de planejamento, execução e controle. “As 

decisões são tomadas sobre eventos”.   
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O autor menciona que o modelo de decisão dever facilitar o entendimento da 

realidade, possibilitando ao gestor antecipar e mensurar efeitos das possíveis ações. 

O modelo pode ter as diretrizes básicas como incorporar aspectos comportamentais 

estabelecidos pelas crenças e valores que são caracterizados e definidos no modelo 

de gestão, e estes prevalecerem sobre aspectos comportamentais individuais dos 

gestores; incorporar um componente racional a fim de alcançar os resultados 

econômicos; o modelo deve utilizar uma metodologia normativa explorando mais o 

comportamento da empresa e menos os individuais dos gestores. 

 O modelo de decisão formatado considerando as diretrizes citadas funciona 

como um “processador de informação”, visando apoiar o gestor no processo de 

decisão, o qual tem a responsabilidade de sistematizar as decisões no processo de 

gestão. O modelo de decisão deve estar alinhado e harmonizado com o modelo de 

gestão da empresa. Do ponto de vista da gestão econômica as decisões são 

tomadas sobre os eventos econômicos da atividade, racionalmente e visando obter 

o resultado econômico. 

O modelo conceitual de decisão neste contexto tem como base as diretrizes 

básicas, sendo os princípios, definições e funções e sua lógica baseada na equação 

de resultado econômico, e este sustentado pelos modelos de mensuração e de 

informação. 

 
Figura 7: Modelo conceitual de decisão. 
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  Elementos relevantes de uma situação ou processo e suas interações são 

representados ou descritos em um modelo de decisão. Este modelo precisa ser 

significativo para o tomador de decisão. O processo decisório é composto do modelo 

de decisão, o modelo de informação e um modelo de mensuração. O modelo de 

informação tem sua estrutura definida a partir dos modelos de decisão e 

mensuração, tem como finalidade apresentar o resultado do processo decisório de 

forma compreensível ao decisor e interessados. O modelo de mensuração deve 

estar alinhado ao modelo de decisão do gestor, ele fundamenta a decisão; para a 

Controladoria o modelo tem como base a avaliação de resultados e valor da 

empresa (BEUREN, 1998, p.27-39). 

Padoveze (2007) cita os exemplos de modelo de decisão conforme o quadro 

a seguir. 
 

Quadro 1: Modelos de decisão. 

 
 

A interação entre tomada de decisão e modelos de decisão, mensuração e 

informação é apresentada a seguir. 
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Figura 8: Interação entre tomada de decisão e modelos de decisão, mensuração e informação. 

 

 
 
 O modelo de decisão precisa atender os requerimentos do tomador de 

decisão e é complementado pelos modelos de mensuração e informação. O modelo 

de mensuração deve estar alinhado com o de decisão, o modelo de informação deve 

ser estruturado a partir dos modelos de decisão e mensuração.  

 
1.4 Análise das Variações   

 

O plano orçamentário contém a previsão de eventos econômicos que 

precisam ser acompanhados e comparados aos eventos realizados, esse processo 

de acompanhamento é definido por Padoveze (2007, p.273) como controle 

orçamentário. 

 Segundo Frezatti (2008):  
O controle orçamentário é um instrumento da 
contabilidade gerencial que deve permitir à 
organização identificar quão próximos estão seus 
resultados em relação ao que planejou para dado 
período. O gestor deve identificar suas metas, os 
resultados alcançados, as variações numéricas entre 
eles, analisar, entender as causas da variação e 
decidir ações que ajustem as metas no   futuro ou que 
permitam manter aquelas que foram decididas. Deve 
proporcionar condições de acompanhamento não só 
de variáveis monetárias, mas também daquelas não 
monetárias (FREZATTI, 2008, p.84). 

 

A análise de variação é o resultado do confronto dos dados orçados contra os 

dados reais obtidos pelos sistemas contábeis. Os principais objetivos a serem 

alcançados são a identificação e análise dessas variações, a correção dos erros e o 



  29

ajuste do plano, se aplicável, com o propósito de otimizar os resultados e a eficácia 

empresarial ( PADOVEZE, 2007,p.273). 

Os autores: Oliveira (2009); Figueiredo; Caggiano (2006); Parisi (2001), 

Guerreiro (1989), Shim; Siegel (2009) mencionam em seus trabalhos o valor ou 

quantidade orçada como sendo o  “padrão”, a utilização de custos-padrões 

comparados ao realizado.  

O custo–padrão é geralmente definido à época da elaboração do orçamento 

anual, refletindo todas as premissas de vendas, custos, despesas, investimentos, 

produtividade e eficiência. Sem dúvida alguma este tipo de custeio implementado na 

empresa é enriquecedor e quando comparado ao realizado geram informações 

precisas que auxiliam no alinhamento aos objetivos. Porém muitas empresas não 

utilizam este tipo de custeio, e sim o custeio por absorção, o custo médio exigido 

pela autoridade governamental. Neste trabalho entendemos que o padrão que será 

citado por várias vezes neste capítulo, pode ser “entendido” como revisões 

orçamentárias, orçamento, forecast ou outros períodos, o mesmo aplica-se aos 

cálculos que são apresentados. 

Para Oliveira (2009, p.209-210) o sistema de orçamento informa 

desempenhos dos planos aprovados, o orçamento deve ser flexível e por isso 

desdobra-se em orçamento original, corrigido e ajustado. O orçamento original é 

elaborado considerando índices e valores padrões e volumes previstos 

originalmente adequados ao período a que se referem. O orçamento corrigido é 

resultante da reavaliação de padrões de preços do orçamento original, como a 

inflação. O orçamento ajustado é o resultado dos ajustes feitos ao orçamento 

corrigido e ocorre em determinado momento o qual premissas internas e externas 

relevantes precisam ser atualizadas, estas são geradas devido ao desempenho 

operacional e ou pressões externas. 

Ainda segundo o autor as diferenças entre o resultado realizado e o padrão 

são chamadas de variações, a subdivisão dessas variações indicará o que e o 

porquê que aconteceu, além de identificar responsáveis por elas. Variação de 

preços (orçamentos original e corrigido), variação de ajuste de plano, variação de 

volume, variação de eficiência e variação de preço (padrão real a índices padrão). 

Segundo Pereira (2001, p.256), os orçamentos se decompõem a luz da 

gestão econômica em:  orçamentos originais, orçamentos corrigidos, orçamentos 

ajustados, padrões, real a valores-padrões e real a índices-padrões. A comparação 
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dos resultados entre esses tipos de orçamento resulta nas variações ocorridas em 

determinado período, e são expressas como variação de inflação, de ajuste de 

planos, de volume, de eficiência, de preço e total.  

 
Figura 9: Tabela de Tipos de Variações 

 
 

Reinaldo Guerreiro, em um trabalho preparado para suas aulas sobre Análise 

de Variações – enfoque GECON – caso usina de açúcar e álcool, explica os 

elementos orçamentários, os tipos de variações e como calculá-los. O modelo 

orçamentário possui os elementos: 

- Orçamento Original que quantificam os planos operacionais de médio e 

longo prazos; estabelece o que deve ser seguido na execução das atividades e 

considera o volume previsto e os valores-padrão. 

- Orçamento Corrigido que reflete os planos originais atualizados pelos 

preços-padrão vigentes à época da realização e utiliza o volume previsto e os 

valores-padrão ajustados. 

- Orçamento Ajustado que quantifica os planos operacionais de curto prazo e 

utiliza o volume ajustado e os valores-padrão do orçamento corrigido. 
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- Realizado ao Padrão, cálculo do resultado realizado utilizando o padrão, 

quantifica o volume de produção efetivamente realizado, verificado na fase de 

controle relativo à fase de execução; utiliza o volume real e os valores-padrão do 

orçamento corrigido 

- Realizado que quantifica o desempenho do período e utiliza o volume e 

custos efetivamente realizados.  

No modelo orçamentário existem as variações de preço, ajuste de plano, 

volume e eficiência. A variação total é composta pela somatória dessas variações. 

Essas variações podem decorrer de alterações de preços dos recursos, queda no 

volume e alteração de preços de vendas, queda no volume de produção, 

concorrência, modificação nas taxas de juros, aumento das despesas, desperdícios 

e outros. 

 

Figura 10: Análise de Variações. 
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O exemplo a seguir apresentado por Guerreiro, anteriormente citado, foi 

preparado em um contexto de produção de açúcar e álcool, considerando o mês de 

Setembro. 

 

A. Dados Planejados do Mês de Setembro 

 

1.Custo Direto Padrão dos Produtos 

 
 

2. Volumes e Preços Previstos de Produção e Venda 

 
 

 

3.Custos e Despesas Orçadas 

Custos Variáveis de venda: 

    Açúcar:   20% das vendas 

    Álcool :   17 % das vendas 

Custos fixos de Produção :   R$ 50.400.000,00 

Despesas administrativas :     R$  3.000.000,00 

Despesas Comerciais Fixas :     R$  2.000.000,00 

Despesas Financeiras :      R$  4.000.000,00 
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Apresentadas as premissas o Orçamento Original é demonstrado como 

segue: 

 
 

B. Dados Realizados do Mês de Setembro 

1.Preços Ocorridos:  Matéria Prima................................................. R$   96,50/t 

    Custo de Transformação Açúcar....................R$ 188,37/t 

    Custo de transformação Álcool......................R$     0,38/l 

 

2.Matéria Prima Consumida = 453.300 t 

3.Receita Efetiva 
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4.Custos e Despesas Ocorridos 

 

Custos Variáveis de venda: 

    Açúcar:   20% das vendas 

    Álcool :   17 % das vendas 

Custos fixos de Produção :   R$ 50.200.000,00 

Despesas administrativas :     R$   3.050.000,00 

Despesas Comerciais Fixas :     R$   1.980.000,00 

Despesas Financeiras :      R$   4.020.000,00 

 

5. Mudança Tecnológica de Processo de Produção Alterando os Padrões Físicos: 

 
 

C. Premissas de Preços e Custos são atualizadas e calcula-se o Orçamento 

Corrigido 

 

A quantidade Padrão dos Produtos permanece inalterada, mas utiliza-se  o 

Preço Corrente. 
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Nota-se que somente as premissas de preço e custo unitário foram 

atualizadas, o restante permanece inalterado. Assim o orçamento é recalculado e 

apresentado como Orçamento Corrigido. 
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D. Premissas padrão de quantidade são alteradas devido à mudanças tecnológicas 

e calcula-se o Orçamento Ajustado – Planejamento Curto Prazo 

 

No cálculo do Orçamento Ajustado foi atualizado o volume de vendas e 

consideraram-se os preços já praticados no Orçamento Corrigido. 

 
 

O Orçamento Ajustado é demonstrado como segue: 
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E. Fase de Controle 

Na fase de controle o Orçamento Ajustado tem o volume de venda atualizado 

com o realizado no mês de Setembro, e é demonstrado a seguir: 
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F. Apuração do Desempenho Efetivamente Realizado 

 

Nesta fase o orçamento foi total atualizado, incorporando as modificações 

aplicadas anteriormente e também os novos valores de despesas administrativas, 

comercial e financeira, bem como, os custos fixos. O Orçamento Realizado é 

apresentado como segue: 
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G. Relatório de Análise de Variações 

 

Este relatório demonstra lado a lado os tipos de orçamentos calculados 

anteriormente e as variações resultantes das comparações entre eles com base na 

tabela de Análise de Variações, figura 10 apresentada anteriormente. 
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Tabela 1: Relatório de Análise de Variações 

 

 
 
  As variações são resultantes das comparações entre os vários tipos de 

orçamentos e os desempenhos, como segue: 

Inflação =  Corrigido - Original (para custos a ordem é inversa) 

Ajuste Planos = Ajustado - Corrigido 

Volumes = Padrão - Ajustado (para custos a ordem é inversa) 

Eficiência = Padrão - Real 
 
1.4.1 Modelo Simplificado  
 

Para Martins (2001, p. 340-347) as diferenças resultantes da comparação do 

real com o padrão precisam ser analisadas e entendidas antes da definição de 

medidas corretivas. O autor discorre sobre a variação de quantidade, preço e mista. 

 As variações são calculadas como segue:  

- Variação de quantidade = diferença de quantidade x preço padrão 

- Variação de preço = diferença de preço x quantidade padrão 

- Variação mista = diferença de quantidade x diferença de preço 

 A variação mista é de difícil entendimento, ela é fruto da existência das outras 

duas variações, normalmente ela é pequena e imaterial quando comparada as 

outras, na prática está incluída na variação de preços. Deste modo as variações 

passam a ser calculadas conforme descrito a seguir: 
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- Variação de quantidade = diferença de quantidade x preço padrão 

- Variação de preço = diferença de preço x quantidade real 

 Nesta pesquisa foi considerado que a variação de preço englobou a variação 

mista, e na continuidade do trabalho utilizou-se variação de preço, quantidade e 

cambial. 

Padoveze (2007, p.274-277) apresenta um esquema de modelo sintético de 

análise das variações, onde as diferenças entre realizado e orçado decorrem da 

quantidade real diferente da quantidade orçada, e o preço real diferente do preço 

orçado. Assim, a variação em valor de um item orçado é a somatória das diferenças 

de preço e quantidade. 

É importante ressaltar que este trabalho considerou a variação entre real e 

orçado, mas poderia ser entendido como real e padrão. 

 
Tabela 2: Relatório de controle orçamentário 

 
 

Neste exemplo, considerando os dados do mês, a conta reembolso km 

rodado realizou o valor de R$1.800 e possuía um orçamento de R$1.700, a variação 

desfavorável foi de R$100. A previsão era de rodar durante o mês 3.400 km com um 

valor de reembolso de R$0,50/km. Ocorreu uma atualização do valor por quilometro 

rodado de R$0.10 e este passou para R$0,60. Durante o mês foi rodado 3.000km. 

As variações de preço e quantidade são calculadas como segue: 

 

Variação de Preço 

(quantidade Real x preço Real) – (quantidade Real x preço Orçado) 

(3.000 km x R$0,60) - (3.000 km x R$0,50) = 

$1.800 - $ 1.500 = $ 300 desfavorável 

Variação de Quantidade ( volume) 

(quantidade Real x preço Orçado) – (quantidade Orçada x preço Orçado) 

(3.000 km x R$0,50) - (3.400 km x R$0,50) = 

$1.800 - $ 1.700 = $ 200 favorável 

Resumo 
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Variação de Preço = R$300 desfavorável 

Variação de Volume =  R$200 favorável 

Variação Total =   R$100 desfavorável 

 

Outra forma mais sintética de apresentar essas variações: 

 

Variação de Preço (diferença de preço) 

(preço Orçado – preço Real) x quantidade Real 

(R$0,50 - R$0,60) x 3.000 =  

-R$0,10 x 3.000 = R$-300 desfavorável 

Variação de Volume (diferença de quantidade) 

(quantidade Orçada – quantidade Real) x preço Orçado 

(3.400 – 3.000) x R$0,50 = 

400 x R$0,50 = R$200 favorável 

= Variação Total = R$-100 desfavorável 

 

É importante entender como interpretar as variações. As variações quando 

positivas são interpretadas como favoráveis, e quando negativas são interpretadas 

como desfavoráveis. São favoráveis ou desfavoráveis em relação ao orçado. 

 

Exemplo de variações considerando somente valores monetários: 

    Real  Orçado Variação 

Receita de produtos R$1.000 R$ 900 R$100  

Custo do produto  R$1.000 R$ 900 R$-100 

Margem   R$  0  R$  0  R$ 0 

A variação da receita é calculada (real – orçado) e o resultado positivo 

significa que o real foi maior que o orçado e, portanto, a variação é favorável em 

relação ao orçado. O resultado negativo significa que o real foi menor que o orçado 

e, portanto, a variação é desfavorável. 

A variação do custo é calculada (orçado - real) e o resultado positivo significa 

que o real foi maior que o orçado e, portanto, a variação é favorável em relação ao 

orçado. O resultado negativo significa que o real foi menor que o orçado e, portanto, 

a variação é desfavorável. 

Considerando uma nova seleção de números temos as seguintes variações: 



  43

    Real  Orçado Variação 

Receita de produtos R$1.000 R$1.200 R$-200  

Custo do produto  R$   800 R$ 900 R$ 100 

Margem   R$   200 R$ 300 R$-100 

 

A variação da receita é desfavorável em R$200, ou seja, foi menor que a 

orçada. A variação de custo é favorável em R$100, ou seja, o custo foi menor que o 

orçado. A variação da margem ou lucros é resultante da somatória das variações de 

receita e custo, pode ser calculada seguindo os mesmo critérios que a receita. 

 

1.4.2 Modelo Simplificado Ajustado Para Moeda Estrangeira 
 

As comparações entre o realizado e o orçado de resultados expressos em 

moeda estrangeira requerem que a variação cambial seja mensurada 

separadamente  das variações de volume e preço. Ficaria difícil identificar o quanto 

da variação foi gerado em função das diferenças entre as  premissas estabelecidas 

no orçamento e as realizadas (variáveis de controle interno), da variação resultante 

da alteração da taxa de cambio (variável de controle externo). 

Utilizando o modelo sintético de análise de variações e os valores 

apresentados em moeda local, o relatório foi adaptado e os valores correspondentes 

em moeda estrangeira foram incluídos como segue: 

 

 

Tabela 3: Relatório de controle orçamentário em moeda estrangeira. 
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Este relatório apresenta a conta reembolso km rodado em moeda local (o 

Real, indicado como R$) considerando os mesmos dados apresentado 

anteriormente. Estes valores foram convertidos em moeda estrangeira (Dólar, 

indicado como US$) utilizando a taxa orçamento de 1,60 e a taxa real de 2,00. 

As colunas e linhas foram enumeradas para facilitar as referências durante os 

comentários e explicações. 

A variação total em moeda local foi R$-100 (coluna C11, linha L1) e como 

explicado anteriormente é composta da variação de volume R$200 e da variação de 

preço R$-300. 

A variação total em moeda estrangeira foi de R$162,50 (coluna C11, linha L3) 

positiva, isto é, favorável.  

 

Utilização do modelo simplificado com  dados em moeda estrangeira  

 

Recalculamos as variações substituindo os preços pelos valores em moeda 

estrangeira utilizando as fórmulas apresentadas anteriormente e chegamos aos 

resultados abaixo. 

 

Variação de Preço 

(preço Orçado – preço Real) x quantidade Real 

($0,3125 – $0,3000) x 3.000 

$0,0125 x 3.000 = $37,50 favorável 

Variação de Volume 

(quantidade Orçada – quantidade Real) x preço Orçado 

(3.400 – 3.000) x $0,3125 

400 x $0,3125 = $125 favorável 

 

Como uma variação desfavorável em moeda local pode passar a ser 

favorável quando apresentada em moeda estrangeira? Trata-se de um resultado 

distorcido, pois a influência da variação cambial embutida na variação de preço não 

foi expurgada. Uma variação desfavorável de volume e preço em moeda local deve 

permanecer desfavorável quando calculada em moeda estrangeira. 
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Utilização do modelo simplificado “ajustado” com  dados em moeda estrangeira  

 

O modelo de cálculo apresentado por PADOVEZE foi adaptado para calcular 

as variações entre o real e orçado em moeda estrangeira. 

As variações foram recalculadas mensurando separadamente o impacto da 

variação cambial. 

 

Variação de Preço 

(preço Orçado - (preço Real x taxa Real / taxa Orçado)) x quantidade Real 

($0,3125 - ($0,3000 x 2,00 / 1,60)) x 3.000 = 

($0,3125 - $0,3750)x 3.000 = $-187,50 desfavorável 

Também podemos simplificar um pouco mais utilizando a diferença da taxa Orçada 

menos a Real, ou seja, (1,60 – 2,00) = -0,40 

(preço Orçado - (preço Real x diferença entre as taxas)) x quantidade Real 

($0,3125 - ($0,3000 x -0,40)) x 3.000 = 

($0,3125 - $0,3750)x 3.000 = $-187,50 desfavorável 

Variação de Volume 

(quantidade Orçada – quantidade Real) x preço Orçado 

(3.400 – 3.000) x $0,3125 = 

400 x $0,3125 = $125 favorável 

Variação Cambial 

(valor total Real x taxa Real / taxa Orçado) - valor total Real 

($900,00 x 2,00 / 1,60) - $900,00 = 

$1.125,00 - $900,00 = $225 favorável,       ou também 

(valor total Real x diferença entre as taxas) / taxa Orçada 

$900,00 x 0,40 / 1,60= 

$360,00/1,60 = R$225 favorável 

Variação Total = $162,50 favorável 

 

A seguir é demonstrado um resumo das variações em moeda local e 

estrangeira. 
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Tabela 4: Comparativo dos resultados do cálculo das variações. 

 

 

Neste exemplo simples podemos notar que é de extrema importância o 

cálculo correto das variações quando utilizado demonstrativos ou relatórios em 

moeda estrangeira. As distorções dos resultados variam em função do montante 

comparado. Resumindo temos o modelo simplificado de cálculo para moeda local e 

moeda estrangeira como segue. 

Cálculo em moeda local: 

 

Variação de Preço 

(preço Orçado – preço Real) x quantidade Real 

Variação de Volume 

(quantidade Orçada – quantidade Real) x preço Orçado 

 

Cálculo em moeda estrangeira: 

 

Variação de Preço 

(preço Orçado - (preço Real x taxa Real / taxa Orçado)) x quantidade Real  ou 

(preço Orçado - (preço Real x diferença entre as taxas)) x quantidade Real 

Variação de Volume 

(quantidade Orçada – quantidade Real) x preço Orçado 

Variação Cambial 
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(valor total Real x taxa Real / taxa Orçado) - valor total Real  ou 

(valor total Real x diferença entre as taxas) / taxa Orçada 

 

Este cálculo em moeda estrangeira recalcula o valor real à taxa orçada. Na 

situação em que o orçamento elaborado em moeda local, convertido em moeda 

estrangeira à determinada taxa x estabelecida à época, resultou em uma meta de 

receita/margem de $$$ e então foi reportado à corporação, sugere que a meta ou 

compromisso assumido foi de $$$ na taxa x. O valor e a taxa reportados foram 

definidos e fixados, não devem ser alterados até que uma revisão do orçamento seja 

elaborada. É quase certo que o realizado será diferente do orçado em quantidade, 

valores monetários e taxa de câmbio. O valor realizado em moeda estrangeira será 

recalculado utilizando a taxa orçada, remetendo o que aconteceu hoje à época da 

elaboração do orçamento, e então comparado ao orçado.  

Há a possibilidade de calcular a variação de preço convertendo o preço 

orçado em moeda estrangeira à taxa real, isto é, o valor e a taxa fixados em moeda 

estrangeira deixam de existir e o orçamento resulta em novos valores e taxas. Em 

termos operacionais e de acompanhamento das metas, as variações em moeda 

estrangeira passam a não refletir o que se havia acordado à época do orçamento. 

Pode ser interpretado como se o orçamento fosse fixado em moeda local e aquele 

apresentado à epoca em moeda estrangeira fosse meramente informativo, já que ao 

trazer o orçado à taxa real a meta é modificada.  

As variações tanto em moeda local como em moeda estrangeira devem ser 

calculadas no menor nível possível de detalhe para evitar distorções no resultado. 

Calcular a variação pelo total de um grupo de produtos irá gerar resultado diferente 

se a variação for calculada para cada produto e depois somado os resultados para 

obter o total do grupo. A acuracidade é maior quando o cálculo é realizado no menor 

nível da estrutura. 

Isto vale também se pensarmos em relação ao tempo, a acuracidade é maior 

se o cálculo for diário. A medida que o tempo aumenta a acuracidade diminui, isto é, 

se considerarmos a comparação entre dois meses e as variações forem calculadas 

diariamente obteremos resultado diferente se calculado pelo total do mês. 

O cálculo e análise da variação entre o real e orçado auxiliam o gestor a 

identificar o quanto está distante de sua meta e gerar possíveis ações de correção 

de rota. Neste capítulo entendemos que há diferenças em como calcular as 
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variações em moeda local e estrangeira e que a variação cambial deve ser calculada 

separadamente das outras variações. Como podemos entender se este tipo de 

informação é preparada, analisada e utilizada na empresa com frequência?  

Para responder esta questão precisamos entender se a análise de variação 

faz parte da rotina dos relatórios e discussões da empresa. O próximo capítulo nos 

permitirá entender sob a ótica da teoria institucional a relação entre hábitos, rotinas e 

sedimentação.  

 

1.5  Teoria Institucional 
 

Em Kuniyoshi (2008, p.43) a origem da teoria institucional é a sociologia 

organizacional, que procura compreender as estruturas organizacionais e seus 

relacionamentos com o ambiente. 

Segundo Fonseca; Machado-da-Silva (2002):  
 
Os partidários da abordagem institucional consideram 
que o comportamento individual é modelado por 
padrões criados e compartilhados pela interação, mas 
incorporados na forma de normas e regras objetivas, 
cristalizadas na sociedade como concepções 
legitimas sobre a maneira mais eficaz de 
funcionamento das organizações (FONSECA; 
MACHADO-DA-SILVA, 2002, p.98).    

 

 

A teoria institucional tem-se destacado entre outras teorias e, para entender 

os fenônenos organizacionais, ela explica que dimensões sociais e culturais do 

ambiente podem moldar ações e a estrutura organizacional, e complementa as 

abordagens econômicas defendendo que eficiência pode ser o resultado das 

diferenças características do ambiente institucional (WHITLEY, 1992 apud 

KUNIYOSHI, 2008, p.43). 

Na literatura contábil são três os enfoques desta teoria: 1º) nova sociologia 

institucional (NIS – new institutional sociology), 2º) nova economia institucional (NIE 

– new institutional economics), 3º) velha economia institucional (OIE – old 

institutional economics).  “Embora essas teorias tenham diferentes origens e raízes 

filosóficas diversas, elas compartilham um interese comum pelos temas instituição e 

mudança institucional  (GUERREIRO; FREZATTI; LOPES, 2005, p.97). 
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Os autores comentam a respeito dos três enfoques da teoria institucional da 

seguinte forma:  
1º) NIS – new institutional sociology – nova sociologia institucional: esta teoria 

conforme os autores enfoca as organizações configuradas dentro de uma grande 

rede de relacionamentos inter-organizacionais e sistemas culturais. O ambiente 

institucional influencia os relacionamentos das organizações com o mercado, 

crenças, normas e tradições; caracteriza-se pela elaboração de regras, práticas, 

símbolos, crenças e requerimentos normativos aos quais os indivíduos precisam se 

conformar para receber apoio e legitimidade. “A institucionalização refere-se a um 

processo adaptativo pelo qual as expectativas sociais da forma mais apropriada de 

se organizar e de se comportar levam em conta determinadas regras vigentes” 

(GUERREIRO;FREZATTI;LOPES, 2005, P.97). 

 
2º) NIE – new institutional economics - nova economia institucional: essa 

teoria foca o ambiente institucional como um conjunto de regras sociais, legais e 

políticas que estabelecem as bases para a produção, a troca e a distribuição. O 

ambiente institucional é caracterizado como um elemento central para o 

entendimento da evolução de uma indústria e da estratégia das empresas nele 

inseridas. O ambiente institucional exerce uma grande influência no comportamento 

das organizações econômicas. “Essas podem ser consideradas como grupos de 

indivíduos envolvidos por  um propósito comum de alcançar seus objetivos por meio 

das transações de mercado” (GUERREIRO;FREZATTI;LOPES, 2005, P.98). 
 

3ºOIE – old institutional economics - velha economia institucional: essa teoria 

considera como objeto de análise a instituição. “As instituições desenvolvem-se pelo 

processo de rotinização da atividade humana. Dessa forma, as idéias de hábitos e 

instituições estão conectadas com o conceito de rotina... Embora hábitos estejam na 

esfera pessoal, rotinas podem envolver um grupo de pessoas, e assim as rotinas se 

tornam os principais componentes das instituições. Em outras palavras, as rotinas 

são hábitos formalizados e institucionalizados que incorporam comportamentos 

baseados em regras” (GUERREIRO;FREZATTI;LOPES, 2005, p.98-99). Para 

SCAPENS (1994, p.306) rotina pode ser definida como hábitos formalizados e 

institucionalizados.  
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Existe uma dualidade na relação entre instituições e ações, não se pode dizer 

que instituições determinam ações nem que ações criam instituições. O 

comportamento individual tem um papel importante na rotinização do 

comportamento organizacional. O ator contará com hábitos e rotinas já testados, 

rotinas essas que foram definidas no passado e foram institucionalizadas. As rotinas 

são a base para um comportamento regular e previsível, e considerando-se também 

as regras, cria-se uma memória organizacional que é a base da evolução do 

comportamento organizacional. O sentido de evolução nesse contexto é reprodução 

e adaptação do comportamento ao longo do tempo (SCAPENS, 1994, p.309-310). 

 

As principais características de uma instituição, segundo Guerreiro; Frezatti; 

Lopes (2005)  são:  

 
- Caráter coletivo: as instituições são estruturadas por 
rotinas e hábitos formalizados e aceitos em 
determinado grupo. 
- Caráter de dar significado ao comportamento 
organizacional: as instituições possibilitam aos 
individuos e grupos da organização dar significado ás 
atividades rotineiras. 
- Caráter objetivo: as instituições definem padrões de 
comportamento que são esperados de um grupo. 
-Caráter normativo: as instituições normalmente 
posuem regras estabelecidas pela organização, mas 
algumas delas às vezes não são aceitas pelo grupo. 
- Caráter de não questionamento: a instituição é 
aceita pelo grupo de forma inquestionável. 
- Caráter repetitivo: a instituição implica em repetição 
de ações, ou seja, hábito e rotina. 
- Caráter de estabilidade: as instituições perduram por 
tempo variável, mas quando prevalecentes são 
estáveis. 
- Caráter de orientar ações: a instituição se aceita 
ampla e profundamente, maior a influência no 
direcionamento de ações e resistência a mudanças 
(GUERREIRO; FREZATTI; LOPES, 2005, p.99-100). 

 

 

Em Guerreiro; Frezatti; Lopes (2005, p.100-101) existe um grande potencial 

que de a contabilidade torne-se rotinizada e institucionalizada: 
 
A contabilidade gerencial como uma instituição 
corresponde a um conjunto de rotinas 
institucionalizadas e aceitas na organização, 
devendo-se observar que a contabilidade gerencial 
tanto é moldada quanto impacta outras instituições no 
âmbito da organização. 
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De acordo com a visão de Berger; Luckmann (2007) trabalhos fundamentados 

na tradição filosófica da fenomenologia identificaram a institucionalização como um 

processo de criação e perpetuação. Entretanto, segundo Schultz (1967) apud 

Tobert; Zulcker (1997), um processo institucionalizado define-se como “uma 

tipificação de ações tornadas habituais por tipos específicos de atores”. Neste 

contexto as autoras desenvolveram um modelo do processo de institucionalização 

em três estágios: pré-institucionalização, semi-institucionalização e total-

institucionalização.  

 

Figura 11: Processos inerentes à institucionalização.   

 
 

Para as autoras o processo de institucionalização inicia-se por uma demanda 

externa oriunda de mudanças tecnológicas, da legislação ou do mercado que 

acabam exigindo inovações nas empresas. Essas inovações podem levar a criação 

de novos hábitos, que podem tornar-se mais permanente e disseminado na estrutura 

e que, assim, podem ser sedimentados atingindo a institucionalização total. 

Os processos habitualização, objetificação e sedimentação estão 

relacionados aos estágios pré, semi e total institucionalização, são sequenciais e 

sugerem o nível de institucionalização.  

O estágio pré-institucionalização, habitualização, envolve a necessidade de 

elaborar novos arranjos na estrutura em resposta à problemas ou um conjunto deles, 
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a formalização desses arranjos em políticas e procedimentos de uma organização 

ou um conjunto delas. 

O estágio semi-institucionalização, objetificação, envolve certo nível de 

consenso social entre os gestores a respeito do valor da estrutura, e adoção 

crescente pela organização com base nesse consenso (difusão); movimento em 

direção a um nível mais permanente e disseminado, passa de uma simples imitação 

para uma base mais normativa. 

O estágio total-institucionalização, sedimentação, apóia-se na continuidade 

histórica, pela propagação e perpetuação de suas estruturas por um período de 

tempo consideravelmente longo. “A total institucionalização da estrutura depende, 

provavelmente, dos efeitos conjuntos de: uma relativa baixa resistência de grupos de 

oposição; promoção e apoio cultural continuado por grupos de defensores; 

correlação positiva com resultados desejados” (TOLBERT; ZUCKER, 1997, p.210).  
No artigo de Lawrence; Winn; Jennings (2001), os autores buscaram entender 

a relação entre tempo e instituição de quatro maneiras. A primeira maneira procura 

entender o papel do tempo na teoria institucional e investiga duas dimensões 

temporais de instituição, o ritmo da institucionalização dos processos e a 

estabilidade das instituições produzidas. A segunda maneira é apresentada uma 

tipologia do desenvolvimento e manutenção das instituições. A terceira maneira 

apresenta a discussão sobre como o modelo tradicional de institucionalização não 

apresenta uma variedade de padrões temporais da institucionalização. Na quarta 

maneira são propostas curvas alternativas de institucionalização baseadas em 

mecanismos institucionais usados para suportarem o processo. 

Também comentam que vários estudos sobre institucionalização sugerem 

padrões de eventos e relações entre eles que definem o processo de 

institucionalização como sendo primeiro o reconhecimento dos objetos, depois a 

aceitação por uns poucos atores e então é amplamente difundido e aceito. 
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Figura 12: Curva Tradicional de Institucionalização. 

 
 

. 
A figura 12, mostra a Curva Tradicional de Institucionalização, esta é definida 

como sendo uma sequência quase fixa envolvendo um período de tempo em que 

surge a inovação, outro período em que é difundida e outro em que permanece 

difundida. Este padrão é chamado pelos autores como “instance of 

institutionalization”. O resultado de uma institucionalização é uma prática,  regra ou 

tecnologia institucionalizada, ou a combinação deles. Este é o estágio da legitimação 

quando as práticas estão amplamente difundidas na organização. Comparando a 

curva apresentada às curvas alternativas de institucionalização classificadas pelos 

autores, podemos classificá-la como uma curva baseada na disciplina, em que o 

ritmo de institucionalização é lento, mas possui uma alta estabilidade. 
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CAPÍTULO II 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 
Como já apresentado na introdução deste trabalho, a abordagem do tema 

desta pesquisa se deu por meio de uma pesquisa pura do tipo exploratória, que foi 

operacionalizada a partir da seleção do material bibliográfico para leitura e posterior 

resumo. Tal operacionalização se deu pela busca de dados realizada em livros, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e revistas especializadas, todas como 

fontes secundárias (GIL, 1999, p. 43). 

Assim sendo, tendo-se ainda em vista que esse tipo de pesquisa pode ser 

complementado com outros recursos metodológicos, foram utilizados dados obtidos 

via questionários. 

 
2.1 Universo da Pesquisa 
 

O universo da pesquisa foi formado por profissionais de empresas de 

segmento variado, com cargos de nível técnico, coordenadores, supervisores, 

gerentes, diretores e presidentes. 

Foram selecionados possíveis respondentes de uma lista pessoal de contatos 

profissionais que fazem parte da rede de relacionamento Linkedin. Esses 

relacionamentos foram estabelecidos ao longo de uma carreira profissional de mais 

de 20 anos desenvolvido na área de Controladoria.  

O questionário foi enviado a 122 contatos via email, retornando apenas 27 

respondidos, o que representa 22% do total. Assim, a amostra da pesquisa foi 

formada por 27 questionários respondidos que correspondem a 22% do universo da 

pesquisa. 

 

2.2 Questionário 
O questionário foi elaborado com o objetivo de responder a questão problema 

de pesquisa, ou seja: a análise de variação real e orçado considerando a 

mensuração separada do impacto da variação cambial está institucionalizada no 

contexto decisorial da empresa? 
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Buscou-se compreender quem era o respondente no sentido de seu grau de 

escolaridade, tempo de empresa, cargo ocupado e formação acadêmica. Isto nos 

possibilitou conhecer o nível de exposição do respondente em relação à estratégia, 

tomada de decisão e seu ponto de vista em relação ao assunto abordado. 

Outras perguntas visaram entender se o orçamento era preparado na 

empresa, em qual moeda e a frequência de preparo das análises de variações real e 

orçado. Também foi de fundamental importância saber se dentre as variações 

calculadas a variação cambial era destacada, já que esta pesquisa tem como base a 

variação cambial como um elemento importante a ser mensurado. 

Por fim buscou-se entender da perspectiva do respondente se o tipo de 

análise de variação real e orçado considerando a variação cambial destacada fazia 

parte da rotina de análises preparadas na organização e se elas eram utilizadas 

como base para tomada de decisão. 

O questionário foi elaborado em planilha de Excel com base na revisão 

teórica e estruturado em quatro partes distintas. Ele está disponível no Apêndice 1. 
 

Quadro 2: Relacionamento dos blocos  do questionário com o objetivo e aspecto teórico do trabalho. 
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 O quadro 2 foi preparado a fim de propiciar um melhor entendimento do 

questionário e suas partes, bem como, a relação com o objetivo e referêncial teórico. 

 

2.3 Categorização dos Estágios de Institucionalização – Construção do 
Termômetro 
  

A pesquisa adotou o modelo de institucionalização de Tolbert; Zucker (1997) 

para a categorização dos estágios de institucionalização. Segundo as autoras os 

estágios são chamados pré-institucionalização, semi-institucionalização e total-

institucionalização.  

Foram selecionadas algumas perguntas do questionário que analisadas em 

conjunto indicavam o grau ou nível de institucionalização da análise de variação 

entre o real e o orçado mensurando a variação cambial separadamente no contexto 

decisorial da empresa. 

 As mesmas perguntas foram utilizadas nos três estágios, cada pergunta tinha 

duas ou mais opções de respostas, cada resposta foi classificada de acordo com a 

descrição ou definição dos estágios. 

 O quadro a seguir representa a estrutura conceitual do termômetro que  

possibilita identificar o grau de institucionalização da técnica de  análise de variação 

real e orçado considerando a variação cambial como um elemento mensurado 

separadamente. 
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Quadro 3: Categorização do estágio de institucionalização. 
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2.4 Técnicas de Análise 
 

Este trabalho utilizou para análise, gráficos que demonstram a frequência das 

respostas e os intervalos maiores e menores. 

Foi elaborado um termômetro utilizando oito perguntas do questionário, as 

respostas receberam uma pontuação que foi somada e comparada ao padrão 

estabelecido para cada estágio de institucionalização.  

 

 

2.5 Limitações do Método 
 

O trabalho encontra-se limitado, pois a amostra se deu por conveniência, a 

escolha da amostra não foi aleatória o que torna possível o questionamento de uma 

generalização. 

Os resultados desta pesquisa são restritos à amostra dos respondentes e 

respectivas empresas, não havendo a possibilidade de generalizações e conclusões 

para um contexto mais amplo. 
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CAPÍTULO III 

 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA  
 

 

Este capítulo apresenta e comenta o resultado de cada resposta do 

questionário, apresenta a construção e finalização do termômetro e a interpretação 

dos resultados. 

 

3.1 Apresentação das Respostas do Questionário 
 

O questionário foi preparado com vinte e cinco perguntas agrupadas em 4 

partes. As perguntas 1 e 2 não são comentadas, pois além do seu preenchimento ter 

sido opcional correspondem aos nomes do respondente e empresa. A pergunta 23 

desdobrou-se em três para facilitar a apresentação gráfica. 

Neste capítulo foram analisadas e comentadas as respostas obtidas. Para 

uma melhor visualização foi preparado para cada pergunta uma apresentação 

gráfica que mostra as opções de múltipla escolha, a quantidade de vezes que foram 

assinaladas e o percentual de participação daquela escolha em relação ao total. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

    

Observe-se que em relação aos cargos ocupados pelos respondentes foram 

51% dos questionários respondidos por gerentes, diretores e presidentes. Este é um 

dado importante desta pesquisa, pois são respondentes que possuem funções em 

alto nível hierárquico nas empresas e são potenciais tomadores de decisões.  
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A área de atuação desses respondentes, em sua grande maioria, é 

Controladoria e Finanças. Portanto, o assunto abordado nesta pesquisa, controle 

orçamentário, análise de desempenho e variações em moeda estrangeira é de 

conhecimento de todos.  

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A maioria absoluta dos respondentes possui formação universitária completa, 

sendo que 74% concluíram pós-graduação e 11% o mestrado ou doutorado. Isto 

indica um ótimo nível de escolaridade dos respondentes, e a possibilidade de ter 

obtido respostas mais precisas e conscientes. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outra característica dos respondentes é mostrada pelo gráfico 3. A formação 

acadêmica do grupo pesquisado indica que o maior percentual está entre os 

administradores de empresas, seguido dos contadores, economistas e engenheiros. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico 4 apresenta a quantidade de respondentes classificada pelo  tempo 

de trabalho na empresa. O maior grupo representa 44% dos respondentes com o 

maior tempo de permanência na empresa.  

A amostragem foi beneficiada pelo fato de que 74% da população participante 

está no mínimo à 4 anos na empresa, o que possibilita um conhecimento melhor da 

mesma e, consequentemente respostas mais assertivas. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A maioria dos respondentes trabalha em empresas do setor privado e o 

capital estrangeiro destaca-se na amostragem.  

O fato das empresas terem capital estrangeiro possibilita-nos inferir que há a 

necessidade de preparar análises e relatórios em moeda local e estrangeira. Nesse 

contexto a variação cambial torna-se um elemento importante de análise e 

mensuração.  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foram apurados 12 ramos de atividades diferentes sem que, contudo 

houvesse um em destaque. Os ramos de atividades farmacêutico/hospitalar, 

metalúrgica, serviços de assistência técnica e produtos/serviços de TI apresentaram 

4 ou mais respondentes.  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a classificação do BNDES – Banco Nacional do 

Desenvolvimento é considerado empresa de grande porte aquela que possui receita 

bruta anual acima de R$300 milhões.  Os respondentes em sua maioria trabalham 

em empresas de grande porte.  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outra característica das empresas para as quais os respondentes trabalham é 

a quantidade de funcionários. Foram definidos sete intervalos de classificação e o 

resultado mostrou que a maioria dos respondentes trabalha em empresas que 

possuem acima de 501 funcionários. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A totalidade dos respondentes trabalha em empresas que elaboram o 

orçamento anual. 

Todos os questionários respondidos foram avaliados e utilizados nesta 

pesquisa, já que não houveram respostas negativas. 

O planejamento estratégico concentra-se no longo prazo, já o processo 

orçamentário diz respeito ao curto prazo, ao período de um ano e implica na 

definição de ações para alcançar os objetivos (GLAUTIER e UNDERDOWN, 1983, 

p. 412).  

A elaboração do orçamento implica em haver o controle, a avaliação de 

desempenho e análises de variações entre o real e orçado. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todos os participantes fazem revisões periódicas do orçamento. 

O processo orçamentário é revisado mensalmente ou trimestralmente. A 

periodicidade dessa revisão varia de uma empresa para outra, e também varia o 

nome dado a esse processo que pode ser chamado de forecast, plano revisado 

entre outros. A atualização é necessária para incorporar mudanças importantes e 

redefinir ações que visam atingir as metas. 

Ter 100% das perguntas respondidas confirmando que fazem revisões 

periódicas indica que há uma cultura de planejamento e controle difundida nas 

empresas as quais os respondentes trabalham. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todos os respondentes trabalham em empresas que elaboram o orçamento, 

todos preparam suas projeções em moeda local e 85% deles também apresentam o 

planejado em moeda estrangeira. 

O fato de elaborar o orçamento em moeda local e estrangeira, os processos 

de gestão orçamentária, controle, avaliação e análises precisam ser desenvolvidos 

nas duas moedas.  
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os respondentes que trabalham em empresas que reportam seus resultados 

em moeda local e estrangeira ou somente em moeda estrangeira correspondem a 

86% da amostragem. A construção e análise do termômetro que indica o nível de 

institucionalização consideraram todos os questionários respondidos. Esta questão 

não fez parte da construção do termômetro. 

Reportar em moeda estrangeira pode significar que metas também sejam 

definidas naquela moeda. As comparações entre o real e orçado precisam ser 

preparadas nas duas moedas, considerando o impacto da variação cambial quando 

comparado resultados em moeda estrangeira. Os cálculos utilizados na mensuração 

separada do impacto da variação cambial foram discutidos no referencial teórico. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

A partir da definição de elaborar o orçamento em moeda local e estrangeira 

todo o restante do processo deve seguir essa diretriz. 

 

Nota-se que quatro empresas elaboram e reportam seus orçamentos em 

moeda local, questões 13 e 14. Era esperado que os quatro respondentes 
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explicassem as variações somente em moeda local, mas pelas respostas obtidas 

uma das empresas também explica as variações em moeda estrangeira.  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O fato de ter a obrigação de apresentar os resultados em moeda estrangeira 

acaba por gerar a necessidade de analisar as variações considerando o impacto da 

variação cambial separadamente das outras variações.  

O resultado está alinhado com as respostas obtidas nas perguntas 13 e 14. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Era esperado que somente quatro respondentes dissesem que não 

mensuram o impacto da variação cambial separadamente, já que reportam os 

resultados somente em moeda local. Além desses, mais cinco respondentes 

disseram não separar o impacto da variação cambial, e assim podemos perceber 

que as informações preparadas podem não refletir corretamente o motivo das 

variações. 
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No acompanhamento orçamentário a identificação e interpretação das 

variações relevantes é muito importante, como também a comunicação e 

implementação de ações corretivas FREZATTI (2008, P.87). 

Esta questão fez parte da construção do termômetro.  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O maior grupo correspondeu a 85% das respostas e disseram que a 

conversão dos valores de moeda local para moeda estrangeira ocorre mensalmente, 

durante o fechamento, utilizando uma taxa média na conversão do resultado e a 

taxa final do mês para as contas patrimoniais. 

Entende-se por taxa média aquela resultante da somatória da taxa inicial mais 

a taxa final divido por dois. A concentração de eventos em dias, semanas 

específicas, como início ou final do mês pode distorcer o valor apresentado de 

variação cambial quando utilizada a taxa média para cálculo. Porém, esta é a 

maneira mais comum de cálculo, já que seria necessário um grande investimento em 

sistemas para o cálculo diário das transações. 

Esta questão fez parte da construção do termômetro. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Do total de 27 questionários respondidos 26 indicaram que existem metas 

estabelecidas para o resultado da empresa. 

As outras metas estabelecidas estão relacionadas à geração de caixa da empresa, e 

inclui saldos de contas a receber, contas a pagar e estoques, bem como, os prazos 

de recebimento, de pagamento e giro dos estoques. 

Algumas empresas possuem metas mais agressivas de fluxo de caixa e 

estabelecem um controle maior abrangendo todo o Balanço Patrimonial.  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico 18 demonstra que 78% dos respondentes disseram que a 

divulgação das análises entre o real e orçado ocorre entre gerente/ diretor da 

Controladoria, o presidente e a corporação. Isto significa que gestores de outras 
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áreas não recebem esta informação e assim, a informação não é amplamente 

difundida na organização. 

Apenas cinco respondentes disseram que a divulgação das análises entre o 

real e orçado ocorre em todas as áreas a partir do nível técnico.  

Para Lawrence e Winn (2001) o resultado de uma institucionalização é uma 

prática, regra ou tecnologia institucionalizada, ou a combinação deles. Este é o 

estágio da legitimação quando as práticas estão amplamente difundidas na 

organização.  

Segundo Berger; Luckman (2007, p.79) as instituições são constituídas de 

tipificações das ações habituais que são sempre partilhadas e acessíveis a todos os 

participantes do grupo. 

Esta questão fez parte da construção do termômetro. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apesar da divulgação das análises de variações estarem mais concentrada 

na área de controladoria conforme indicado pelo gráfico 18, as análises e discussões 

ocorrem em diversos níveis e áreas das empresas.  

Podemos inferir que possivelmente há uma oportunidade de melhoria no 

processo de divulgação das análises preparadas pela controladoria. Mesmo assim, 

nota-se pelo gráfico 19 que outros níveis hierárquicos e áreas das empresas 

exercem o controle e gestão do orçamento de sua responsabilidade.  
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De acordo com o estágio total-institucionalização ou sedimentação, a 

instituição apóia-se na continuidade histórica, pela propagação e perpetuação de 

suas estruturas por um período de tempo consideravelmente longo. As análises e 

discussões fazem parte da rotina da empresa e essas informações são utilizadas no 

processo de tomada de decisão. 

Esta questão fez parte da construção do termômetro. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A maioria absoluta dos respondentes concorda que o impacto da variação 

cambial é importante na análise de variação entre o real e o orçado. O primeiro 

motivo que suporta a afirmação dos respondentes é porque distorce o impacto das 

outras variações. Quer dizer, se não for excluido o impacto do cambio, se torna mais 

difícil entender as variações que realmente se relacionam com a natureza da 

operação da empresa. O segundo motivo é porque o impacto da variação cambial é 

relevante nos resultados e, por isso acham importante mensurá-la separadamente 

das outras variações. 

Além disso, alguns respondentes disseram que são cobrados pelos 

resultados em moeda estrangeira. Quer dizer que o resultado em moeda local não é 

o principal foco de controle, o importante é atingir o resultado em moeda estrangeira 

e se este não for alcançado devido a um impacto negativo da variação cambial, este 

valor deverá ser recuperado através de outras ações que possam compensar aquela 

perda. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Destaca-se a frequência mensal de cálculo das variações. O restante está 

dividido igualmente entre a frequência diária, trimestral e anual. 

Pelas definições estabelecidas no termômetro, a frequência mensal pode 

indicar tanto o estágio semi-institucionalização como o total-institucionalização. 

Apesar de existir um consenso à nível técnico,  gerencial e diretoria da importância e 

necessidade da informação das análises de variações real e orçado e a mensuração 

separada da variação cambial, ela pode não estar completamente difundida na 

empresa. 

Esta questão fez parte da construção do termômetro. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As respostas relativas ao cálculo (gráfico 21) e divulgação (gráfico 22) das  

variações entre o real e orçado estão alinhadas e a frequência mensal prevalece 

sobre as demais alternativas.  

Este gráfico analisado em relação ao anterior mostra que um respondente,   

apesar de calcular diariamente as variações, divulga a informação com a frequência 

mensal. 

Esta questão fez parte da construção do termômetro. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma das fases do processo de gestão é o controle que busca compreender e 

identificar os desvios, suas causas e implementar ações corretivas. Pelas respostas 

obtidas verificamos que a análise e discussão das variações ocorrem mensalmente, 

isto indica que existe uma cultura de controle e acompanhamento orçamentário nas 

empresas. 

A frequência em que ocorre a análise das variações é fundamental para 

avaliamos o grau de institucionalização. Segundo Guerreiro; Frezatti; Lopes (2005)  

o caráter repetitivo da instituição implica em repetição de ações que tornam-se  

hábito e rotina. Para Berger; Luckman (2007, p. 77-78) o hábito implica que a ação 

pode ser executada no futuro da mesma maneira e com o mesmo esforço 

econômico. 

Esta questão fez parte da construção do termômetro. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pela avaliação dos respondentes a análise de variações entre o real e orçado 

é utilizada para a tomada de decisão. O que difere entre as respostas é a frequência 

utilizada pelos gestores, isto quer dizer que podem utilizar o resultado das análises 
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de variações em um determinado processo decisório ou em algum período e em 

outro momento apoiarem-se em outras fontes de informação.  

A utilização sistemática das análises de variações como base para a tomada 

de decisão, ou seja, a utilização com uma frequência de 100% representa 35 % das 

respostas obtidas. Este é um dado interessante da pesquisa, a resposta é subjetiva 

e decorre da avaliação do respondente. 

Analisando este gráfico isoladamente, isto é, desconsiderando a análise do 

termômetro, observamos que somente 35% da amostragem estariam no estágio 

total-institucionalização. A frequência de institucionalização ainda não se tornou 

rotina para os outros 65% dos participantes, o que caracteriza o estágio pré-

institucionalizado. 

Esta questão fez parte da construção do termômetro. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O maior grupo de respondentes disse que a corporação considera o impacto 

da variação cambial somente para fins de explicação das variações. Então, 

entendemos que  a moeda local foi estabelecida para definição da meta, controle e 

avaliação de desempenho. As análises em moeda estrangeira são importantes para 

justificar os resultados e variações naquela moeda para a corporação. 

O segundo grupo de respondentes representou 23% do total dos participantes 

e disseram que a corporação exige que o impacto negativo da variação cambial seja 
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compensado por outras ações do gestor local. Nesta situação a meta foi definida em 

moeda estrangeira. Este é um cenário desafiador para os gestores, pois o 

acompanhamento e controle operacional devem ser consistente em moeda local e 

nem sempre uma variação cambial desfavorável pode ser facilmente compensada. 

Também requer uma estrutura de controle, avaliação e análise nas duas moedas.   

Esta questão fez parte da construção do termômetro. 

 

 

3.2 Apresentação do Termômetro e Interpretação dos Resultados 
 
 Este capítulo apresenta e  analisa o termômetro e seus resultados. 

 A definição dos estágios de institucionalização levou em consideração cinco 

aspectos importantes que avaliados conjuntamente indicam o grau de 

institucionalização da análise de variação real e orçado considerando a mensuração 

separada do impacto da variação cambial no contexto decisorial da empresa. A 

explicação sobre a categorização dos estágios de institucionalização foi apresentada 

no capítulo II tabela 2. 

 Para análise e avaliação do estágio de institucionalização foram selecionadas 

oito questões do questionário: 

 - questão 17: Nas análises de variações dos resultados em moeda 

estrangeira, o impacto da variação cambial é mensurado separadamente dos outros 

(volume, preço, eficiência, etc). Possíveis respostas: sim ou não. 

 - questão 20: As variações entre realizado e orçado (volume, preço, câmbio, 

etc) são calculadas pela área de planejamento financeiro/controladoria.  Esta 

informação é divulgada/enviada para: (escolha a alternativa que mais se enquadra 

na empresa). Possíveis respostas: somente técnicos da área de planejamento 

/controladoria; técnicos, gerente, diretor da área de planejamento /controladoria; 

técnicos, gerente, diretor da área de planejamento /controladoria e gerente, diretor 

de outras áreas; técnicos, gerente, diretor da área de planejamento /controladoria e 

presidente; entre gerente, diretor da área de planejamento /controladoria, presidente 

e corporação/matriz; técnicos, gerente, diretor da área de planejamento 

/controladoria e gerente, diretor de outras áreas, presidente e corporação/matriz. 

 - questão 21: As variações entre realizado e orçado (volume, preço, câmbio, 

etc) são calculadas pela área de planejamento financeiro/controladoria.  Esta 
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informação é analisada e discutida por: (escolha a alternativa que mais se enquadra 

na empresa). Possíveis respostas: somente técnicos da área de planejamento 

/controladoria; técnicos, gerente, diretor da área de planejamento /controladoria; 

técnicos, gerente, diretor da área de planejamento /controladoria e gerente, diretor 

de outras áreas; técnicos, gerente, diretor da área de planejamento /controladoria e 

presidente; entre gerente, diretor da área de planejamento /controladoria, presidente 

e corporação/matriz; técnicos, gerente, diretor da área de planejamento 

/controladoria e gerente, diretor de outras áreas, presidente e corporação/matriz. 

 - questão 23.1: Qual a frequência que as variações entre realizado e orçado 

ocorrem quanto ao cálculo. Possíveis respostas: diário; semanal; mensal; trimestral; 

anual; n/a. 

 - questão 23.2: Qual a frequência que as variações entre realizado e orçado 

ocorrem quanto a divulgação/envio. Possíveis respostas: diário; semanal; mensal; 

trimestral; anual; n/a. 

 - questão 23.3: Qual a frequência que as variações entre realizado e orçado 

ocorrem quanto a análise/discussão. Possíveis respostas: diário; semanal; mensal; 

trimestral; anual; n/a. 

 - questão 24: Avalie na sua empresa a utilização das análises de variações 

entre o realizado e orçado como base para a tomada de decisão da presidência e 

diretoria. Sendo 1 (não é utilizado) e 5 (sempre é utilizado). Possíveis respostas: não 

é utilizado; raramente é utilizado - frequencia <30%; é utilizado  com uma frequencia 

50%; é utilizado  com uma frequencia 80%; é utilizado  com uma frequencia 100%; 

não respondeu. 

 - questão 25: A variação cambial é um dos elementos resultantes da análise 

de variação entre realizado e orçado quando comparados em moeda estrangeira. 

Qual a relevância dada por sua corporação em relação à variação cambial nos 

resultados da empresa?  (escolha a alternativa que mais se enquadra na empresa). 

Possíveis respostas: a corporação considera o impacto da variação cambial 

somente para fins de explicação das variações; a corporação exige que o impacto 

negativo da variação cambial seja compensado por outras ações do gestor local; a 

corporação exige que somente parte do impacto negativo da variação cambial seja 

compensado por outras ações do gestor local; na situação em que a variação 

cambial é favorável, mesmo tendo atingido a meta em moeda estrangeira o gestor 

local ainda é obrigado a cumprir a meta original em moeda local; não respondeu. 
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 As opções de respostas de cada questão foram classificadas segundo os 

estágios de institucionalização, sendo: 

 - o estágio 0 indicativo de que não está institucionalizado ou não mensura 

separadamente a variação cambial; 

 - o estágio 1 indicativo da fase inovação, também chamada pré-

institucionalização ou habitualização; 

 - o estágio 2 indicativo da fase difusão, também chamada semi-

institucionalização ou objetificação; 

 - o estágio 3 indicativo da fase legitimação, também chamada total-

institucionalização ou sedimentação.  

 As questões e alternativas de respostas com os seus correspondentes pontos 

foram demonstrados no Apêndice 2. 

 Para cada estágio foi definida uma pontuação, sendo o estágio 0 com 0 

pontos, o estágio 1 com 0,125 pontos, o estágio 2 com 0,1875 pontos e o estágio 3 

com 0,375 pontos.  A pontuação máxima são 3 pontos, isto é, o resultado da 

somatória das oito questões de cada respondente chega a um total máximo de 3 

pontos. Esta somatória deu origem à resposta denominada P26. 

 A tabela 3 é apresentada a seguir e mostra as respostas obtidas de cada 

respondente às questões selecionadas para elaboração do termômetro. A coluna 

P17 com linha 1 e resposta 1 quer dizer que a pergunta ou questão de número 17 foi 

respondida pelo respondente 1 e obteve como resposta a alternativa 1.  

 Na mesma tabela foi demonstrada a classificação de cada resposta quanto ao 

estágio de institucionalização. A coluna P17 com linha 1 e estágio de 

institucionalização 3 quer dizer que a pergunta ou questão 17 foi respondida pelo 

respondente 1 e a resposta obtida foi classificada no estágio 3 de institucionalização. 
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Tabela 5: Consolidação das respostas e classificação do estágio de 

institucionalização. 
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Tabela 6: Termômetro indicativo do estágio de institucionalização. 
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 Os estágios de institucionalização demonstrados na tabela 5 foram 

substituídos pelos pontos correspondentes conforme apresentado na tabela 6. A 

somatória dos pontos de cada respondente originou a pergunta P26, e assim foi 

concluído o termômetro. O resultado do termômetro foi obtido pela criação da P26.

 Os totais dos pontos da P26 foram arredondados e assim, chegou-se a 

classificação do estágio de institucionalização. 

 Os comentários dos resultados obtidos referem-se ao universo estudado 

nesta pesquisa não podendo ser generalizados. A interpretação dos resultados do 

termômetro buscou entender se a solução técnica de análise de variação entre o 

real e orçado, considerando-se a variação cambial como um elemento a ser 

mensurado separadamente das variações de volume e preço, está institucionalizada 

nas empresas. 

 O termômetro indicou que 1 resposta foi classificada no estágio pré-

institucionalização, 6 respostas no estágio total-institucionalização e 20 respostas no 

estágio semi-institucionalização. 

 Analisando mais detalhadamente as respostas que foram classificadas como 

total-institucionalização, foi comum entre elas a frequência mínima mensal de 

cálculo, divulgação ou envio, análise e divulgação das variações entre o real e o 

orçado. As respostas diferiram um pouco quando foi avaliada a frequência da 

utilização das análises de variações como base para a tomada de decisão e, o nível 

de divulgação das análises de variações pelas diversas áreas da empresa. 

 O grupo classificado como estágio semi-institucionalização tem em comum o 

fato de que as análises de variações não são divulgadas, analisadas e discutidas 

pelas várias áreas da empresa, ou seja, ainda precisam ser difundidas na empresa e 

acessíveis à um grupo maior. 
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CONCLUSÃO 

 
O objetivo desta pesquisa foi investigar se a solução técnica de análise de 

variação entre o  real e orçado, considerando a variação cambial como um elemento 

a ser mensurado separadamente das variações de volume e preço estava 

institucionalizada nas empresas.  

Também buscou entender de acordo com a percepção dos gestores e 

técnicos se a análise das variações entre o real e orçado dos resultados em moeda 

estrangeira mensurando separadamente o efeito da variação cambial é relevante no 

contexto decisorial das empresas. Neste sentido foram testadas as hipóteses de 

institucionalização ou não institucionalização da consideração do impacto da 

variação cambial no contexto decisorial da empresa. 

A pesquisa adotou o modelo de institucionalização de Tolbert; Zucker (1997) 

para a categorização dos estágios de institucionalização. Para a categorização dos 

estágios foram selecionadas algumas perguntas do questionário que analisadas em 

conjunto indicavam o grau ou nível de institucionalização no contexto decisorial da 

empresa da análise de variação entre o real e o orçado mensurando a variação 

cambial separadamente. Uma pontuação foi definida para cada resposta e a 

totalização gerou um termômetro que possibilitou identificar os estágios de 

institucionalização da amostra estudada. 

A análise dos resultados do termômetro indicou que a solução técnica de 

análise de variação entre o real e orçado, considerando a variação cambial como um 

elemento a ser mensurado separadamente das variações de volume e preço, não 

está institucionalizada em todas as empresas. O estágio de total–institucionalização 

representou 22% das respostas e a maioria absoluta classificou-se como estágio 

semi-institucionalização. Os aspectos principais que corroboram com esta conclusão 

são a frequência de utilização das variações como base para a tomada de decisão 

entre 50% a 80% e a concentração da divulgação, análise e discussão das 

variações em determinadas áreas. 

De acordo com a percepção dos respondentes é importante mensurar 

separadamente a variação cambial das variações de preço e volume porque distorce 

o impacto das outras variações, tornando mais difícil entender as variações que 

realmente se relacionam com a natureza da operação da empresa. Os gestores e 

técnicos entendem que é relevante o impacto da variação cambial nos resultados. 
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Apesar de ser reconhecida a importância em ter as variações mensuradas 

corretamente, a utilização das análises de variações no processo de tomada de 

decisão não ocorre na maioria dos casos analisados. Podemos dizer que são 

utilizadas, mas não de uma forma sistemática, já que em 58% das respostas a  

frequência varia entre 50% a 80%. Assim, a hipótese H2 foi confirmada, pois a 

consideração do impacto da variação cambial não está institucionalizada no contexto 

decisorial da empresa. 

No desenvolvimento desta pesquisa de dissertação foram identificadas 

algumas oportunidades de pesquisa que não foram abordadas neste trabalho ou 

pelas limitações apresentadas ou por não fazerem parte do escopo. 

As futuras pesquisas sobre a institucionalização das análises de variações 

entre real e orçado como base para a tomada de decisões considerando 

separadamente a mensuração da variação cambial podem aprofundar-se em 

entender os motivos dessas análises não estarem institucionalizadas no contexto 

decisorial, apesar de reconhecida a importância do assunto.   
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APÊNDICE 1 – Questionário Final Enviado aos Respondentes 
 

Prezado Senhor (a), 

 

Esta é uma pesquisa de dissertação de mestrado do Programa de Pós Graduação 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). 

Os resultados desta pesquisa não serão apresentados de forma individualizada. 

A identificação do respondente e da empresa é opcional. 

A maioria das questões deverá ser respondida assinalando um x na área 

correspondente. 

 

Qualquer dúvida contatar-me pelo celular xx-xxxx.xxxx ou pelo email 

cufaroa@terra.com.br . 

 

Agradeço a colaboração. 

 

Adriana Cufaro 

Abril / 2012 

 

 

 

 

Parte 1 -   Dados do respondente e empresa 
 

1 
Nome do respondente 

(opcional)     

1   

 

2 
Nome da empresa 

(opcional)     

2   

 

3 Posição hierárquica     
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1    Presidente      

2    Diretor, Gerente - área de Controladoria, Financeira  

3    
Coordenador, supervisor, analista -  área de Controladoria, 

Financeira 

4    Diretor, gerente - demais áreas    

5    Coordenador, supervisor, analista -  demais áreas  

 

4 Nível de escolaridade    

1    Ensino médio  

2    Superior (cursando)  

3    Superior (completo)  

4    Pós graduação  

5    Mestrado/Doutorado  

 

5 
Área de formação 

acadêmica   

1    Administração     

2    Contabilidade     

3    Economia     

4    Engenharia     

5    Matemática     

6    Tecnologia da informação    

7    Outro, favor especificar:    

     

 

6 
Há quanto tempo trabalha na 

empresa 

1    até  1 ano     

2    De 1 à 2  anos    

3    de  2 à  4  anos    

4    de  4  à 10 anos    

5    mais de 10 anos    
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7 
Natureza jurídica e origem do capital da 

empresa 

1    Privado - Nacional    

2    

Privado - 

Estrangeiro    

3    

Privado - Misto (nacional e 

estrangeiro)  

4    Capital aberto    

5    

Outros 

(especificar):    

 

8 Ramo de atividade da empresa  

1 
a 

12 

 

  

   

9 Receita anual bruta  

1    até R$ 10 milhões    

2    de R$ 11 milhões à R$ 100 milhões  

3    de R$ 101 milhões à R$ 300 milhões  

4    de R$ 301 milhões à R$ 500 milhões  

5    de R$ 501 milhões à R$ 1 bilhão   

6    

maior que R$ 1 

bilhão      

 

10 Número de funcionários  

1    até 100    

2    de 100 à 250  

3    de 251 à 500  

4    de 500 à 1000  

5    de 1001 à 3000  

6    de 3000 à 5000  

7    maior que 5000  
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Parte 2 -  Controle orçamentário (existência da informação)    

 

11 
A empresa elabora Orçamento 

Anual ?  

1    Sim      

2    Não      

3    Não tenho esta informação   

 

12 A empresa realiza revisões periódicas do Orçamento?

1    Sim     

2    Não     

3    Não tenho esta informação  

 

13 
O Orçamento é 

elaborado    

1    

somente em moeda local - 

Real      

2    

em moeda local - Real, e convertido à determinada moeda 

estrangeira 

 

14 
O Orçamento é reportado para a 

corporação/matriz  

1    somente moeda local - Real  

2    

somente em moeda 

estrangeira  

3    

ambas moedas, local e 

estrangeira  

 

15 
As explicações enviadas para a corporação/matriz das variações 

entre o realizado e orçado são preparadas e reportadas 

1    somente moeda local - Real  

2    

somente em moeda 

estrangeira  
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3    ambas moedas, local e estrangeira  

 

16 
A corporação/matriz tem como definição a apresentação em moeda 

estrangeira dos resultados, orçamento, revisões do orçamento e 

comparativos. 

1    Sim 

2    Não 

 

17 
Nas análises de variações dos resultados em moeda estrangeira, o 

impacto da variação cambial é mensurado separadamente dos 

outros (volume, preço, eficiência, etc). 

1    Sim 

2    Não 

 

18 
A conversão dos valores de moeda local para moeda estrangeira  

ocorre: 

1    

Diariamente e no nível transacional (cada transação de 

venda, custo ou despesas é convertida na data da 

transação) . 

2    

Mensalmente, durante o fechamento, utilizando a taxa 

média na conversão do Resultado e taxa final do mês para 

as contas patrimoniais. 

3    

Anualmente, utilizando a taxa média anual na conversão do 

Resultado e taxa final do ano para as contas patrimoniais. 

4    Outro, favor especificar:       

       

 

19 
Quais itens compõem as metas estabelecidas que serão avaliadas?  

(selecione as alternativas que mais se enquadram na empresa) 

1    Demonstração de Resultado      

2    Balanço Patrimonial (completo)      

3    Contas a Receber      

4    Contas a Pagar      
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5    Estoques      

6    Imobilizado/Depreciação      

7    Prazo médio de recebimento ou método DSO     

8    Prazo médio de pagamento  ou método  DPO     

9    Giro de estoques  ou método turns     

10    Outro, favor especificar:      

       

 

Parte 3 -   Acompanhamento orçamentário ( utilização da informação) 
 

20 

As variações entre realizado e orçado (volume, preço, câmbio, etc) 

são calculadas pela área de planejamento financeiro/controladoria.  

Esta informação é divulgada/enviada para:  (escolha a alternativa 

que mais se enquadra na empresa) 

1    somente técnicos da área de planejamento/controladoria   

2    

técnicos, gerente, diretor da área de 

planejamento/controladoria   

3    

técnicos, gerente, diretor da área de 

planejamento/controladoria e gerente, diretor de outras áreas 

4    

técnicos, gerente, diretor da área de 

planejamento/controladoria e presidente   

5    

entre gerente, diretor da área de 

planejamento/controladoria, preseidente e 

corporação/matriz   

6    

técnicos, gerente, diretor da área de 

planejamento/controladoria e gerente, diretor de outras 

áreas, presidente e corporação / matriz 

  

 

21 

As variações entre realizado e orçado (volume, preço, câmbio, etc) 

são calculadas pela área de planejamento financeiro/controladoria.  

Esta informação é analisada e discutida por: (escolha a alternativa 

que mais se enquadra na empresa) 

1    somente técnicos da área de planejamento/controladoria   
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2    

técnicos, gerente, diretor da área de 

planejamento/controladoria   

3    

técnicos, gerente, diretor da área de 

planejamento/controladoria e gerente, diretor de outras áreas 

4    

técnicos, gerente, diretor da área de 

planejamento/controladoria e presidente   

5    

entre gerente, diretor da área de 

planejamento/controladoria, preseidente e 

corporação/matriz   

6    

técnicos, gerente, diretor da área de 

planejamento/controladoria e gerente, diretor de outras 

áreas, presidente e corporação / matriz 

  

 

22 
Na sua opinião é importante mensurar separadamente o impacto da variação 

cambial na análise de variações entre realizado e orçado definidos em 

moeda estrangeira porque (assinale as alternativas mais representativas) 

1    o impacto é relevante      

2    sou cobrado pelos resultados em moeda estrangeira   

3    distorce os impacto das outras variações    

4    não mensuro separadamente o impacto da variação cambial  

5    Outro, favor especificar:     

      

 

23 - 
Qual a frequência que as variações entre realizado e orçado 

ocorrem quanto ao cálculo, divulgação e análise/discussão 

23.1 Cálculo  

23.2  
Divulgação/envio  

23.3  
Análise/discussão

1    Diário 1  Diário 1   Diário 

2    Semanal 2  Semanal 2   Semanal 

3    Mensal 3  Mensal 3   Mensal 

4    Trimestral 4  Trimestral 4   Trimestral 

5    Anual 5  Anual 5   Anual 

6    n/a 6  n/a 6   n/a 
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24 

Avalie na sua empresa a utilização das análises de variações entre o 

realizado e orçado como base para a tomada de decisão da 

presidência e diretoria.   Sendo 1 (não é utilizado) e 5 (sempre é 

utilizado) 

  1   2  3  4  5  

1    2   3   4   5    

 

 

25 

A variação cambial é um dos elementos resultantes da análise de 

variação entre realizado e orçado quando comparados em moeda 

estrangeira. Qual a relevância dada por sua corporação em relação 

à variação cambial nos resultados da empresa?  (escolha a 

alternativa que mais se enquadra na empresa) 

1    

A corporação considera o impacto da variação cambial 

somente para fins de explicação das variações. 

2    

A corporação exige que o impacto negativo da variação 

cambial seja compensado por outras ações do gestor local. 

3    

A corporação exige que somente parte do impacto negativo 

da variação cambial seja compensado por outras ações do 

gestor local. 

4    

Na situação em que a variação cambial é favorável, mesmo 

tendo atingido a meta em moeda estrangeira o gestor local 

ainda é obrigado a cumprir a meta original em moeda local. 
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APÊNDICE 2 – Questões utilizadas na construção do termômetro  
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APÊNDICE 3 – Relacionamento do questionário com o objetivo e aspecto 
teórico da pesquisa 
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