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A importância da Gestão Orçamental para os clientes da 

Conceito Norte Lda. 

RESUMO 

Atualmente, e com o desenvolvimento das organizações, é necessário que estas 

estejam continuamente informadas para que possam tomar as suas decisões no momento 

certo. A utilização da gestão orçamental é vista como um instrumento para que as 

entidades tomem as suas decisões de forma mais eficaz e atempada. A gestão orçamental 

tem suscitado o interesse de vários autores e de várias áreas, entre as quais a contabilidade, 

economia, sociologia e psicologia. Vários autores defendem que a gestão orçamental tem 

um papel muito importante no funcionamento das organizações, permitindo planear, 

coordenar, controlar, motivar, comunicar e avaliar o desempenho. Por outro lado, também 

vários são os autores que apresentam críticas à utilização da gestão orçamental. 

Este relatório foi elaborado com o propósito de cumprir dois objetivos. O primeiro 

consistiu na descrição das atividades desenvolvidas na Conceito Norte Lda, durante o 

período de 17 de agosto de 2015 e 29 de fevereiro de 2016, cumprindo, desta maneira, os 

requisitos do Regulamento de Inscrição, Estágio e Exames Profissionais (RIEEP) da 

Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), que permite a dispensa de estágio 

profissional. O segundo objetivo deste relatório visa a análise da frequência com que as 

empresas se socorrem da gestão orçamental e das razões dessa escolha. Para alcançar este 

objetivo recorreu-se ao estudo de caso da Conceito Norte, Lda, tendo sido remetido um 

questionário aos seus clientes. 

Da análise aos questionários, pode-se concluir que uma grande parte das empresas 

respondentes não adotam a gestão orçamental, usando como argumento a suspeição da 

mais-valia que esta poderia trazer. Os clientes respondentes mostraram em grande escala 

que o orçamento tem um papel importante na gestão ao nível do planeamento e do 

controlo, dando também enfâse à avaliação do desempenho. Quanto ao nível de 

participação no orçamento, pode-se concluir que, na esmagadora maioria, são orçamentos 

top-down, uma vez que as decisões orçamentais são tomadas apenas pela chefia. 

Palavras-chave: Gestão orçamental, Planeamento, Controlo, Avaliação do 

Desempenho, Participação no Orçamento 
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The importance of the budgetary management for clients of 

Conceito Norte Lda 

ABSTRACT 

Nowadays and with the large development of organizations, it is increasingly 

necessary that they are continuously well-informed so they can make decisions at the right 

time. Budget management is seen as a tool for companies to make decisions more 

effectively and on time. Budget management has sparked the interest of several authors 

within several areas, including accounting, economics, sociology and psychology. 

Several authors defend that budget management has a crucial role in the operations of 

organizations, allowing them to plan, coordinate, manage, motivate, communicate and 

evaluate performances. On the other hand, there is also criticism of different kinds 

towards it. 

The present report was prepared in order to meet two objectives. The first objective 

was to describe the activities in Conceito Norte Lda., from 17th August 2015 to 29th 

February 2016, regarding the fulfilment of the requirements in the Application, Training 

and Professional Exams Regulation of the Certified Accountants’ Council, which allows 

professional training waiver. The second objective of this report was to learn how often 

the companies rely upon the budgetary management and what the reasons for that decision 

are. In order to reach the second objective of this report, Conceito Norte Lda.’s clients 

were questioned. 

After analysing the questionnaires, it can be concluded that a large proportion of 

responding companies do not adopt budgetary management, using as an argument the 

concern about the added value that this would bring. Respondents showed on a large scale 

that the budget plays an important role in the management of planning and control and 

also emphasised the importance of it in performance assessment. The analysis concludes 

that the level of participation in the preparation of budgets is in a great majority of cases 

a top-down budget, since budgetary decisions are made only by organizational leaders. 

 

Keywords: Budget Management, Planning, Control, Performance Evaluation, Budget 

Participation 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

Neste primeiro capítulo será elaborada uma pequena introdução ao tema da gestão 

orçamental, bem como às motivações que levaram à escolha do tema. De seguida serão 

apresentados os objetivos do estudo e as contribuições esperadas. Finalmente, é descrita 

a estrutura do presente relatório. 

1.1 Justificação do tema e motivações 

Atualmente, nas organizações, para que haja uma resposta mais eficaz aos problemas 

que se colocam, é necessário que a gestão tome decisões em tempo útil. Para que a tomada 

de decisão seja eficaz e coerente com os objetivos das entidades, é fundamental que as 

organizações utilizem a gestão orçamental (Franco et al., 2007). 

De acordo com Khemakhem (1978), a gestão orçamental é uma ferramenta de 

controlo de grande importância e de que os gestores se socorrem muitas vezes na tomada 

de decisão. Assim sendo, o orçamento deve ter um papel de grande relevo nas 

organizações porque permite planear, coordenar, controlar e, mais importante, permite 

medir o desempenho da organização como um todo, ou de cada um dos seus 

departamentos (Burns, Quinn, Warren, & Oliveira, 2013; Drury, 2007).  

De acordo com Covaleski, Evans, Luft e Shields (2006), a gestão orçamental e o 

processo orçamental são dos temas mais estudados na área da contabilidade de gestão, 

sendo vários os autores que incidem os seus estudos neste tema, entre os quais Burns, 

Quinn, Warren e Oliveira (2013); Drury (2004) e Horngren e Foster (1991). A abordagem 

a este tema é muito diversificada, havendo estudos não só na área da contabilidade, mas 

também na sociologia e na psicologia (Covaleski et al., 2006).  

Segundo Merchant (1981), os académicos têm-se apercebido da importância do 

orçamento e têm conduzido várias investigações na área. Contudo têm sentido dificuldade 

em aplicar os vários estudos desenvolvidos, entrando por vezes em conflito. 

Sendo este trabalho um relatório de estágio, o estudo vai incidir sobre a gestão 

orçamental nos clientes da entidade acolhedora, a Conceito Norte – Consultadoria de 

Gestão, Lda. Assim sendo, o estudo deste tema é de grande relevância, uma vez que o 

conhecimento e adoção da gestão orçamental por parte das organizações é importante 

para o seu funcionamento mais eficaz. É de realçar a grande importância deste estudo, 
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pois não tem sido dada muita atenção à investigação sobre o orçamento em empresas de 

menor dimensões, sendo pois uma temática que requer um estudo mais aprofundado 

(Wijewardena & De Zoysa, 2001). 

Assim, é relevante conhecer a utilização da gestão orçamental no seio das empresas 

portuguesas, bem como o motivo por trás dessa utilização ou não utilização. Ainda é de 

grande relevo entender quem toma a decisão pela adoção da gestão orçamental nas 

entidades e o impacto que esta poderá ter nos seus resultados. 

1.2 Objetivos e questões de partida  

Este trabalho tem um duplo objetivo, primeiramente serve para detalhar as atividades 

decorrentes do estágio na Conceito Norte Lda durante o período de 17 de agosto de 2015 

a 29 de fevereiro de 2016, cumprindo assim com os requisitos presentes no Regulamento 

de Inscrição, Estágio e Exames Profissionais (RIEEP) da Ordem dos Contabilistas 

Certificados (OCC), que permite a dispensa de estágio profissional. Por outro lado, 

procura compreender com que frequência as empresas se socorrem da gestão orçamental 

e quais as razões subjacentes, através do estudo de caso da empresa Conceito Norte, Lda., 

entidade acolhedora do estágio. 

Dos objetivos traçados surgem as seguintes questões de partida: 

 Com que frequência as empresas se socorrem da gestão orçamental? 

 Quais as razões subjacentes à utilização dessa ferramenta? 

A elaboração deste trabalho é de grande importância para a empresa e, a nível pessoal 

é uma experiência enriquecedora, permitindo também uma boa preparação para o acesso 

à Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC). 

1.3 Estrutura do Relatório 

Este relatório de estágio encontra-se dividido em cinco capítulos. Este capítulo 

introdutório, serve de enquadramento ao estudo realizado. No segundo capítulo, é 

elaborada a revisão da literatura que se debruça sobre a gestão orçamental e todos os 

conceitos a ela associados. No capítulo seguinte, é feita a caracterização e apresentação 

da empresa acolhedora do estágio, bem como são detalhadas as atividades realizadas no 

período de estágio, concretizando assim um dos objetivos deste relatório. O capítulo 
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quarto deste relatório respeita ao estudo empírico, com alusão à metodologia, análise e 

discussão dos resultados. Por último, no capítulo cinco, serão apresentadas as conclusões 

deste trabalho, bem como as suas principais limitações e sugestões de melhoria. 
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CAPÍTULO 2. REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo é dedicado à introdução teórica dos conceitos fundamentais para a 

melhor compreensão do tema abordado. Em primeiro lugar será descrito o que é o 

orçamento e a sua importância como peça fundamental do processo de planeamento e de 

controlo. De seguida, o estudo vai incidir sobre a implementação da gestão orçamental, 

abordando a participação no orçamento, bem como o período e etapas orçamentais. Após 

isto será esmiuçado o papel que o orçamento tem na gestão e qual o impacto que a 

dimensão da organização poderá ter em todo o processo e desenho do orçamento. Por 

fim, serão enquadrados na temática os aspetos mais negativos relativos à gestão 

orçamental, abordando as dificuldades sentidas na sua implementação e as principais 

criticas ao orçamento existentes na literatura.  

2.1. A gestão orçamental 

2.1.1 O orçamento 

De acordo com Charles Horngren e Foster (1991, p.172) o “orçamento é a 

expressão quantitativa do plano de ação e uma ajuda para a coordenação e 

implementação. O orçamento pode ser formulado pela organização como um todo ou para 

cada subunidade”. Para estes mesmos autores, o orçamento quando aplicado de forma 

correta, é uma ferramenta de planeamento, providencia um critério de desempenho e 

promove a coordenação e a comunicação. Para Jordan, Carvalho das Neves, e Rodrigues 

(2011), o orçamento serve como um utensílio de apoio ao gestor, no sentido de alcançar 

os objetivos da empresa, tornando-se numa ferramenta de decisão e de ação. Assim sendo, 

não deve ser comparado com o Orçamento de Estado que, quando é aprovado, passa a ser 

lei e não pode ser alterado.  

Para Khemakhem (1978, p. 104) “um orçamento não é senão um plano detalhado, 

expresso em termos quantitativos e engloba diversos aspetos da atividade de uma dada 

entidade (Estado, firma, família, indivíduo, etc.), para um determinado período futuro.” 

Assim, Khemakhem (1978) refere a importância de discutir a diferença entre plano e 

previsão, em que a previsão tem como papel a determinação de uma eventual evolução 

de certos parâmetros na entidade, podendo ter apenas um carácter intuitivo. Por sua vez, 

o plano baseia-se na previsão, devendo fornecer uma linha orientadora do futuro, 

revelando o resultado de um processo de tomada de decisão por parte da entidade. 
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Contudo, não se trata de uma mera previsão, mas sim um compromisso por parte da 

entidade tendo em conta as previsões (Jordan et al., 2011). 

De acordo com Burns et al. (2013), o orçamento corresponde a um plano 

financeiro que contempla receitas e despesas, podendo ser formal ou informal, sendo que 

o formal é quando se apresentam os números e o informal quando os cálculos são mentais.  

De acordo com Covaleski et al. (2006), o orçamento tem múltiplas finalidades, 

destacando-se o planeamento e a coordenação das atividades da organização, alocação 

dos recursos e motivação dos trabalhadores. O orçamento, através do planeamento e da 

coordenação, pode ser uma ferramenta que auxilia o aumento da eficiência e que apoia o 

controlo, bem como pode apoiar na aprendizagem através da comparação dos resultados 

reais com os planeados. 

A gestão orçamental é uma área de grande interesse dentro da contabilidade de 

gestão, e tem vindo a ser investigada por um grande número de investigadores 

provenientes de diferentes perspetivas das ciências sociais. O maior número de 

contributos para esta área do saber são provenientes das ciências económicas, psicologia 

e sociologia, e cada uma aborda o orçamento de forma diferenciada, levantando questões 

distintas (Covaleski et al., 2006). 

As economias olham para a gestão orçamental como parte do sistema de 

contabilidade de gestão, em que os orçamentos desempenham um papel fundamental no 

acompanhamento das atividades e combinam os interesses dos responsáveis pela 

organização e seus gestores. Por sua vez, os investigadores da área da psicologia 

procuram entender como é que o processo de orçamentação afeta a mente e os 

comportamentos dos indivíduos. Por último, a área da sociologia aborda a influência que 

o orçamento pode ter na tomada de decisão e na negociação de processos que envolvem 

vários interessados (Covaleski et al., 2006). 

2.1.2 Tipologias de orçamentos 

Nos tempos que correm, o modelo tradicional de orçamento não se enquadra com 

o atual nível empresarial. Por este motivo, autores como Caiado (2009); Edward e 

Vanderbeck (2010); Edwards, Hermanson e Maher (1993); Ferreira, Caldeira, Asseiceiro, 

Vieira e Vicente (2014) e Needle e Crosson (2010) têm apresentado propostas de melhoria 

do orçamento tradicional. 
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a) Orçamento Tradicional 

Edward e Vanderbeck (2010) referem que a preparação do orçamento tradicional 

é feita com um ano de antecedência e normalmente é dividido em quadrimestres, 

apresentando o detalhe mensal. Para Needle e Crosson (2010), o orçamento tradicional é 

dividido em orçamentos operacionais e financeiros que detalham o planeamento 

financeiro de uma empresa para um determinado período.  

b) Orçamento Incremental  

De acordo com Drury (2007) e Ferreira et al. (2014), a preparação do orçamento 

incremental num dado ano, assenta no orçamento aprovado no ano anterior, no qual, 

foram introduzidos dados de acordo com as alterações decorrentes. Neste tipo de 

orçamento, poucas são as vantagens que podemos retirar, pois, para além de pouco 

informativo, não possibilita uma análise detalhada. Como aspeto positivo, podemos 

retirar o facto de o orçamento incremental ser simples de preparar, o que possibilita uma 

maximização de tempo na sua elaboração. 

c) Orçamento de Base Zero  

Em sentido inverso ao orçamento incremental, o orçamento de base zero parte do 

zero, em que todos os recursos utilizados e todas as despesas previstas têm de ser 

devidamente justificadas (Caiado, 2009; Ferreira et al., 2014). Para Edwards et al. (1993),  

a preparação do orçamento de base zero é um procedimento de previsão e planeamento 

independente, que permite identificar quais as atividades mais importantes, permitindo 

um uso mais eficiente dos recursos. De acordo com Caiado (2009), para que este tipo de 

orçamento tenha sucesso, é necessário que a empresa disponha de um sistema de 

planeamento e que sejam tomadas medidas alternativas para o funcionamento a curto 

prazo. 

d) Orçamento Contínuo  

Ao contrário dos outros tipos de orçamentos abordados até agora, o orçamento 

contínuo não é elaborado só uma vez por ano, pois está em constante atualização. Desta 

forma, ele está sempre adaptado à realidade da empresa, permitindo assim um 

planeamento, mais flexível e de acordo com a realidade. Por outro lado, este modelo de 

preparação do orçamento obriga a uma grande disponibilidade de tempo e de recursos 

(Horngren, Sundem & Stratton, 1999). Para Edward e Vanderbeck (2010), muitas são as 
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organizações que optam pela utilização do orçamento contínuo, uma vez que este 

possibilita uma visão mais alargada, ou seja, uma visão de longo prazo.  

e) Orçamento Baseado nas Atividades (Activity Based Budgeding)  

De acordo com Ferreira et al. (2014), o orçamento baseado em atividades define 

todas as atividades subjacentes a cada função da empresa e avalia quais os recursos 

necessários para o período orçamental. Este orçamento tem por base a causa-efeito entre 

a procura de bens e serviços e a atividade correspondente, sendo assim atribuídos os 

recursos necessários. 

2.2 Planeamento estratégico, orçamento e controlo 

O orçamento serve vários propósitos nas organizações, mas vários autores, como 

é o caso de Douglas (1994); Drury (2015) e Merchant (1981), continuam a focar a sua 

atenção no planeamento e no controlo, também conhecido como o duplo objetivo do 

orçamento. De acordo com Drury (2015),  é necessário ter uma noção da estrutura do 

processo de planeamento e controlo (ver figura 1) antes de entender o processo 

orçamental, pois como refere Merchant (1981), o sistema orçamental é a conjugação dos 

processos administrativos e dos fluxos de informação, geralmente pertencentes ao sistema 

de planeamento e de controlo de uma organização. Franco et al. (2007) acrescenta, como 

características maiores da gestão orçamental, a constante planificação, a determinação de 

objetivos cuja a organização pretende alcançar e o seu grau. Franco et al. (2007) completa 

dizendo que esses objetivos devem ter em conta o passado da empresa, aspirações para o 

futuro, e os obstáculos internos e externos que a empresa tem de superar.  

O processo conhecido por planeamento, corresponde à procura de alternativas 

para se conseguir alcançar determinados objetivos (Burns et al., 2013). O planeamento é 

sempre útil para todas as organizações e, se bem informado, pode auxilia-las a ultrapassar 

acontecimentos imprevistos, bem como pode precaver mudanças no ambiente a que estas 

estão expostas. Um planeamento bem-sucedido pode fornecer informação que, sem ele, 

seria difícil de obter (Burns et al., 2013).  

Quanto ao controlo, este é definido por Drury (2007)  como sendo o processo pelo 

qual é garantido que a organização está a atuar em conformidade com o que fora planeado 

e permite verificar se os objetivos definidos estão ou não a ser alcançados. De acordo com 
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Drury (2007, p.643) “não haveria controlo sem objetivos e sem planeamento.”. Burns et 

al. (2013) e Drury (2007) fazem a distinção entre controlo e controlos. Sendo que o 

controlo serve para acompanhar o que se tem vindo a fazer e se a organização está a 

conseguir atingir os objetivos, enquanto os controlos são um conjunto de ferramentas que 

servem para auxiliar o processo de controlo. 

 

 

Na Figura 1 pode-se observar o processo de planeamento e controlo de uma 

organização, processo esse que de acordo com Abernethy e Brownell (1999) e Burns et 

al. (2013) tem o orçamento como um elemento chave e em que a primeira fase consiste 

no processo de planeamento estratégico.  

De acordo com Burns et al. (2013), não existe nenhuma regra universal para 

desenvolver e implementar os mecanismos de planeamento e de controlo. Contudo, os 

autores enumeram uma série de características que são importantes e que se deve ter em 

conta, como por exemplo: 

1) Objetivos claros; 

2) Relevância da estratégia; 

3) Precisão e medição; 

4) Tempestividade da informação; 

5) Flexibilidade; 

Figura 1: Planeamento estratégico, orçamento e controlo 

Fonte: (Drury, 2015, p.10) 
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6) Compreensibilidade; 

7) Abertura para correção; 

8) Incentivos apropriados. 

2.2.1 Processo de planeamento estratégico 

 Drury (2015) no seu trabalho de investigação refere que uma organização antes 

de começar a elaborar o seu orçamento deve antes proceder à preparação do seu plano 

estratégico, o qual começa com a especificação da missão, da visão, dos objetivos da 

organização e das suas estratégias. 

2.2.1.1 Missão 

 De acordo com Kaplan, Norton e Barrow Jr (2008), a missão corresponde à 

definição breve do propósito da organização. Deve apresentar o que a organização fornece 

a todos os seus clientes e, em simultâneo, clarificar os grandes objetivos que a entidade 

se compromete a alcançar junto dos seus executivos e trabalhadores. Segundo Carvalho 

e Filipe (2004), a missão enquadra a organização para que se possam definir os grandes 

objetivos, delimitando o campo de ação e evidenciando as aspirações dos seus 

stakeholders. A missão deve definir os fins estratégicos gerais e os grandes objetivos da 

organização, servindo de linha orientadora e de uniformidade (Teixeira, 1998). De acordo 

com este autor (p.32), quando a missão “se traduz numa declaração explícita, esta deve 

ser breve, para mais fácil entendimento, flexível, para durar mais tempo, e distinta, para 

diferenciar das outras organizações similares.” 

 A missão de uma organização, tem bastante importância pois é comunicada e 

recebida tanto pelas partes interessadas internas como externas (Harrison, 2003; Teixeira, 

1998), servindo de fonte de inspiração para os trabalhadores e para os gestores (Harrison, 

2003). 

2.2.1.2 Visão 

Segundo Kaplan et al. (2008) a visão é uma declaração breve que define a médio e 

longo prazo (3 a 10 anos) as metas de uma organização, bem como apresenta a forma 

como essa entidade quer ser vista. 

Um aspeto importante na determinação da visão da organização é a criatividade 

imaginativa, pois a visão traduz um sonho, que o formulador acredita poder vir a 
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acontecer e para Carvalho e Filipe (2004) a visão deve revelar como a organização quer 

ser vista no futuro. 

Segundo Carvalho e Filipe (2004, p. 127), a “visão é utopia, um desideratum quiçá 

inatingível”. Contudo consideram que esse facto não tem particular importância, pois 

assim a organização vai-se focar na criação de valor para o futuro, que será diferente da 

realidade atual. Pelo contraditório, quanto mais visionária for a visão, menor será a 

probabilidade de ser alcançada, mas maior será a probabilidade da empresa ser bem-

sucedida. À semelhança dos autores anteriores, também Harrison (2003) acredita que uma 

organização com uma visão definida, sabe o que quer no futuro, considerando contudo 

que o principal responsável pela criação da visão é o CEO da organização. 

Por vezes, existe uma certa confusão relativamente aos termos de missão e visão, 

sendo que a missão relata o que a organização é no presente e a visão tem em vista o que 

a organização quer vir a ser no futuro (Harrison, 2003). Mas na verdade, ultimamente, 

talvez por falta de criatividade imaginativa dos formuladores, cada vez mais as 

organizações têm adotado uma fórmula híbrida Visão/Missão (Carvalho & Filipe, 2004). 

Estes mesmos autores afirmam que independentemente de se diferenciar ou não a visão 

da missão, o importante é “o enunciado de uma proposta clara e motivadora para a 

organização e tradutora das finalidades e valores da empresa para os mercados e restantes 

stakeholders” (Carvalho & Filipe, 2004, p. 132). 

2.2.1.3 Objetivos 

Depois de definidas a missão e a visão, é necessário estabelecer objetivos, que servem 

como metas a atingir num espaço de tempo indefinido, mas não muito distante (Carvalho 

& Filipe, 2004). 

De acordo com Teixeira (1998, p. 34), “os objetivos são os resultados desejados numa 

qualquer atividade” e, ao contrário da missão que é um quanto vaga, os objetivos têm de 

ser claramente explicados e devem representar os resultados que a organização pretende 

alcançar (Drury, 2015; Teixeira, 1998).  

O planeamento é encarado como sendo principalmente uma atividade de tomada de 

decisão (Drury, 2007). A declaração dos objetivos é uma etapa fundamental no processo 

de planeamento, considerando o autor que é um pré-requisito para este processo, pois os 

trabalhadores devem compreender bem o que a organização quer alcançar e devem-se 
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sentir motivados por eles (Drury, 2007). Os objetivos têm como características as diversas 

formas que podem ter e o facto de raramente se manterem exatamente iguais ao longo do 

tempo (Burns et al., 2013).  

Os objetivos podem ser divididos em grandes objetivos e objetivos específicos. Os 

grandes objetivos definidos pela organização devem transmitir os resultados fulcrais a 

atingir para cumprir a missão e atingir a visão formulada (Carvalho & Filipe, 2004). De 

acordo com os autores, “o grande objetivo é um propósito ambicioso, genérico e global, 

normalmente de longo prazo” (p. 136). Relativamente ao período dos grandes objetivos, 

Anthony e Govindarajan (2001) acrescentam que estes raramente são mudados. 

Relativamente aos objetivos mais específicos, estes são definidos como metas mais 

concretas a serem atingidas como um todo, ou de forma mais quantificada, num período 

de tempo delimitado (Carvalho & Filipe, 2004). 

 É possível existirem objetivos mais específicos sem existirem os grandes 

objetivos, mas o contrário não, pois os primeiros contêm o pragmatismo e a 

mensurabilidade, através dos quais, um bom instrumento de gestão deve ser caracterizado 

(Carvalho & Filipe, 2004). Como é referido no trabalho de Carvalho e Filipe (2004, p. 

134) “os objetivos específicos são muito mais precisos e focados do que os grandes 

objetivos e têm um horizonte temporal bem definido e, normalmente, mais curto. São os 

instrumentos de gestão que, no dia-a-dia, guiam a atividade da organização na direção 

pretendida.” 

2.2.1.4 Estratégia  

 Para alcançar os objetivos estabelecidos, a organização deve optar entre várias 

linhas de ação, normalmente designadas como estratégias (Drury, 2015). Para Carvalho 

e Filipe (2004, p. 107), estratégia “é criar a visão de um futuro possível e desejável, e 

procurar torná-la realidade, gerando valor”. De acordo com estes autores, são três as 

características relevantes para melhor entender o conceito de estratégia, a saber: 

1. Foco na empresa como um todo; 

2. Ter como “horizonte temporal” o longo prazo; 

3. Grau elevado de risco. 

A estratégia é uma área da gestão que em si engloba diversos saberes que um 

gestor tem de deter, para que a sua organização se consiga desenvolver de forma 
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sustentável numa envolvente competitiva. A organização, a estratégia e a envolvente, 

formam um sistema dinâmico, em que a empresa e a envolvente influenciam e são 

influenciadas pela estratégia (Carvalho & Filipe, 2004). 

Relativamente ao conceito de gestão estratégica, Harrison (2003, p. 4) refere que: 

A gestão estratégica é um processo através do qual a organização analisa e aprende com 

o seu ambiente interno e externo, estabelecendo uma orientação estratégica e criando 

estratégias que têm a intenção de mover a organização numa determinada direção, e 

implementa essas estratégias, no sentido de satisfazer os principais stakeholders. 

Assim como Harrison (2003), Carvalho e Filipe (2004) também afirmam que a 

gestão estratégica foca a criação de valor para os principais stakeholders, acrescentando 

que a gestão estratégica é um conjunto sistémico de processos que a organização deve 

executar, caso queira seguir a direção pretendida. Anthony e Govindarajan (2001) 

acrescentam que as estratégias são grandes e importantes planos que direcionam a 

organização no caminho pretendido pelo gestor. Para estes autores, a gestão estratégica 

pode ser distinguida em formulação e planeamento. A formulação de uma estratégia é o 

procedimento de optar por uma estratégia, enquanto o planeamento é o procedimento de 

optar como se vai implementar essa estratégia. 

Para além de obrigar ao planeamento, o orçamento faz parte da estratégia da 

organização. De acordo com Horngren e Foster (1991, p. 174) “ a análise estratégica tem 

subjacente o planeamento de longa e curta duração. Por sua vez, o planeamento lida com 

a formulação do orçamento”. No diagrama apresentado na figura 2, de acordo com 

mesmos autores, as setas estão em ambas as direções porque a estratégia, o planeamento 

e o orçamento estão relacionados entre si, afetando-se mutuamente.  

Figura 2:Relação entre Estratégia, planeamento e orçamento 

Fonte: (Charles Horngren & Foster, 1991, p.174) 
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De acordo com Rickards (2008) a integração do planeamento na estratégia da 

empresa representa um passo em frente no desenvolvimento do planeamento e do 

orçamento, podendo a organização aumentar a utilidade do planeamento do orçamento 

enquanto reduz os custos associados no caso da integração ser bem sucedida. Rickards 

(2008) refere ainda um erro muito comum que ocorre nas organizações é o de 

considerarem o planeamento e a estratégia como duas áreas distintas e totalmente 

separadas uma da outra. De acordo com este autor, elas deviam ser tomadas como 

pertencentes a um processo maior e integrado.   

2.2.2 Criação de um plano de longo prazo 

Depois da organização definir todas as estratégias necessárias para a prossecução 

dos objetivos previamente definidos, deve ser criado um plano de longo prazo, geralmente 

com duração de cinco anos, que refira os recursos necessários e os proveitos esperados 

para cada ano de duração do plano. Este plano é uma declaração das metas e das 

atividades necessárias para que a organização consiga atingir o plano estratégico (Drury, 

2015). Depois de serem selecionadas as alternativas, elas devem ser implementadas como 

parte do processo orçamental, pois “o orçamento é o plano financeiro para a 

implementação das várias decisões que a gestão fez” (Drury, 2007, p. 11). 

2.2.3 Preparação do orçamento anual 

Para Drury (2015), o orçamento tem um horizonte temporal de curta duração e, 

por isso, é que tem mais precisão, mas é necessário que o orçamento anual seja preparado 

não só tendo em vista o ano seguinte, mas também tendo em conta o plano de longa 

duração criado anteriormente. O plano de longo prazo refere-se à direção que a 

organização pretende seguir, e o orçamento representa claramente o que é esperado atingir 

já no ano seguinte, mas sempre integrado nas decisões tomadas anteriormente com o 

plano de longa duração. 

2.2.4 Monitorização dos resultados e resposta aos desvios do plano 

Depois de implementadas as decisões há lugar ao processo de controlo, cuja 

função é medir, relatar e corrigir os erros no desempenho, para que seja assegurada a 

realização dos objetivos e planos inicialmente idealizados pela gestão (Drury, 2015).  

Para Jordan et al. (2011), o processo de planeamento e de preparação do 

orçamento terá pouco impacto e eficácia se não houver controlo orçamental. O controlo 
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orçamental para Mulani (2015) é o procedimento que certifica se a empresa está a cumprir 

os objetivos ambicionados e se está a monitorizar continuamente o processo orçamental 

para que, em caso de haver desvios relativamente ao determinado, seja tomada de 

imediato uma medida corretiva. 

Primeiramente, Drury (2015) refere que é necessário entender que o planeamento 

e o controlo estão muito conectados. Por um lado, o planeamento tem uma visão de futuro, 

determinando quais as ações necessárias para alcançar os objetivos da organização e por 

outro, o controlo olha para o passado, no sentido de comparar os resultados com o 

planeado. O controlo prevê quais as medidas corretivas necessárias para que o 

planeamento atual tenha sucesso, mas em alternativa poderá ser necessário modificar o 

próprio planeamento se os resultados mostrarem que os objetivos são inatingíveis. Isto 

significa que o processo é dinâmico e que existem ligações em várias fases. O 

planeamento deve ser regularmente revisto e adaptado, caso os objetivos não sejam 

possíveis de atingir. Jordan et al. (2011) referem também que o processo orçamental é 

dinâmico e que é errado pensar que o controlo orçamental é um fim de um processo, pois 

este não serve para sancionar os erros, mas sim como ferramenta de apoio à tomada de 

decisão.  

2.3 Implementação da gestão orçamental 

Para que a implementação da gestão orçamental tenha sucesso, é necessário que a 

comunicação seja clara e que haja apoio da gestão de topo (Needle & Crosson, 2010). 

Além disso, os autores referem a importância de identificar o propósito do orçamento, de 

saber qual será o grupo abrangido, quais as informações necessárias e respetivas fontes e 

qual será o formato do orçamento. 

Needle e Crosson (2010) referem que para a implementação da gestão orçamental 

é muito importante assegurar a cooperação e execução do orçamento, e para tal é 

necessário identificar todas as pessoas envolvidas e cada uma deve conhecer qual será o 

seu contributo. 

2.3.1 Participação no orçamento 

 Becker e Green (1962) referem que a participação é uma grande mais-valia para 

melhorar o orçamento, pois reúne o conhecimento de vários envolvidos. É necessário 

entender que participação é “definida como um processo de tomada de decisão conjunta 
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de duas ou mais partes, cuja decisão tem efeitos futuros nos intervenientes da decisão.” 

(French JR, Israel, & As, 1960, p.3). Para Drury (2007) a participação orçamental é 

medida no grau de influência que os subordinados podem ter na definição dos alvos e dos 

números presentes no orçamento. 

 Edwards et al. (1993) considera que, quando falamos em grau de participação no 

orçamento, este pode ser dividido em dois tipos: orçamentos participativos (bottom-up 

budgeting) e orçamentos impostos (top-down budgeting). Segundo o autor, estamos na 

presença de um orçamento imposto quando as decisões orçamentais são tomadas apenas 

pelos gestores de topo. Para Horngren et al. (1999), o orçamento participativo é quando 

o orçamento é elaborado com a colaboração de todos os envolvidos no processo 

orçamental. 

De acordo com McLaney e Atrill (1999), a forma como é gerida a participação no 

orçamento tem influência no valor do orçamento enquanto plano e enquanto medidor de 

desempenho. Poon, Pike e Tjosvold (2001) consideram que a participação melhora o 

planeamento e o controlo orçamental. Por sua vez, para Drury (2007) existem mais 

vantagens relacionadas com a participação no orçamento. Em primeiro lugar, os 

indivíduos estão mais propensos em aceitar e em se comprometerem com o orçamento, 

uma vez que participaram na sua elaboração. Em segundo lugar, a participação diminui o 

erro nas informações, quando comparado com a situação em que as decisões são tomadas 

pelo topo. Por fim, orçamentos impostos têm efeitos negativos na atitude e na motivação 

dos trabalhadores, levando à rejeição do orçamento e a fracos desempenhos. 

Para produzir uma boa participação é necessário criar um orçamento com metas 

cooperativas entre os intervenientes no orçamento, o que vai promover um melhor 

relacionamento entre eles, uma maior produtividade e uma melhor qualidade do 

orçamento. A participação no orçamento é um momento importante para que os gestores 

se juntem e trabalhem de forma criativa na identificação e solução de problemas em 

comum. Quanto mais os gestores acreditarem que os seus objetivos estão relacionados, 

maiores vão ser as suas interações e, por sua vez, melhor vai ser a qualidade do orçamento. 

Por outro lado, se os seus objetivos forem independentes, verificar-se-ão efeitos negativos 

na participação no orçamento (Poon et al., 2001).  

Na Figura 3 encontra-se resumido o estudo de Poon et al. (2001) sobre a 

participação no orçamento. Uma participação num contexto de cooperação entre os 
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objetivos dos envolvidos terá efeitos positivos no relacionamento e na produtividade, o 

que resultará numa boa qualidade do orçamento. Por outro lado, metas competitivas e 

independentes têm efeitos negativos no relacionamento, na produtividade e na qualidade 

do orçamento, pois não incentiva a que todos caminhem na mesma direção. 

 

2.3.2 Período orçamental 

Para Drury (2007), a abordagem mais convencional de elaborar o orçamento tem 

a duração de um ano. Contudo, esta abordagem tem vindo a ser muito criticada por ser 

demasiado rígida e por vincular a organização a um compromisso com duração de doze 

meses, em que algumas previsões são incertas. De acordo com Franco et al. (2007, p.21) 

o orçamento é “um instrumento de planeamento a curto prazo que permitirá à empresa 

quantificar os seus objetivos em termos de proveitos e custos.”  

Segundo Drury (2007) há uma abordagem alternativa chamada de orçamento 

contínuo, em que o orçamento é elaborado mensalmente nos três primeiros meses e, 

trimestralmente, nos restantes nove meses. Assim sendo, com o orçamento contínuo os 

gestores são constantemente encorajados a rever os planos para o futuro, e a comparação 

de desempenho é mais realista, pois os orçamentos estão em constante revisão e 

atualização. Apesar de ter várias vantagens, o orçamento contínuo pode criar uma certa 

incerteza nos gestores, devido ao facto do orçamento estar em constante mudança. 

Figura 3: Conflitos na cooperação e competição 

Fonte: (Poon et al., 2001, p.106) 
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Para Becker e Green (1962), uma abordagem para o período orçamental pode ser 

a de carácter trimestral. Todavia, entende que o período orçamental deve englobar a 

elaboração do orçamento, avaliação do desempenho e comparação dos resultados. 

2.3.3 Etapas do processo orçamental 

O processo orçamental é nada mais, nada menos, do que a tradução de uma 

situação em números. Os passos necessários para que o orçamento seja elaborado vai 

depender da dimensão da organização, pois assim vai variar a quantidade de recursos e 

os níveis de envolvimento da gestão (Burns et al., 2013). Apesar disso, o processo 

orçamental consiste normalmente no conjunto de seis passos descritos na Figura 4. 

Primeiramente, a organização deve definir muito bem quais são os seus objetivos 

a atingir antes de iniciar o processo orçamental. O passo seguinte é analisar os recursos 

para que se possa proceder à criação do master budget1. Estando este criado, passa-se ao 

processo de negociação, em que se discutem as necessidades de cada departamento ou 

processo, em detrimento de outras. Em algumas organizações, esta etapa é ultrapassada, 

pois como é o gestor\CEO que determina a alocação dos recursos, não há lugar à 

negociação. 

Uma vez concluída a análise dos recursos, e tendo já negociado o dinheiro 

disponível para o próximo ano, começa a fase de coordenação dos recursos. No caso de 

grandes organizações, quem fica responsável por esta etapa é o comité do orçamento. 

Caso a organização não seja suficientemente grande para ter um, o responsável será o 

gestor\CEO. Estes dois agentes vão-se certificar que os recursos são distribuídos da 

maneira mais eficaz possível, começando assim a considerar os orçamentos individuais 

                                                           
1 O master budget é o orçamento total, ou seja, a soma de todos os orçamentos individuais usados por cada departamento 
ou processo, também conhecidos como orçamentos funcionais.  

Figura 4: Processo orçamental 

Fonte: (Burns et al., 2013, p. 171) 
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de cada departamento ou processo. As duas etapas finais no processo orçamental, são a 

obtenção da aprovação, que depende mais uma vez da dimensão da organização, e a 

distribuição do orçamento (Burns et al., 2013). 

A análise da figura 4, dá ideia que este é um processo muito linear, mas isso nem 

sempre corresponde à realidade, porque algumas fases do processo podem ocorrer ao 

mesmo tempo, sendo por vezes necessário voltar a etapas anteriores, pela necessidade de 

proceder à análise de nova informação (Burns et al., 2013). 

Por último, refira-se que para que a gestão orçamental seja bem sucedida, é 

necessário ser-se coerente com os restantes sistemas de informação presentes na 

organização. Caso contrário, as previsões não serão bem determinadas, o que terá efeitos 

negativos em todo o processo orçamental (Franco et al., 2007). 

2.4 Orçamento funcional 

Os orçamentos funcionais são os orçamentos individuais de cada departamento, 

processo ou unidade, sendo que, o conjunto dos orçamentos funcionais, vão formar o 

master budget (Burns et al., 2013). Vários autores, entre os quais Franco et al. (2007); 

Burns et al. (2013) e Drury (2007) referem que os elementos integrantes dos master 

budget podem depender da atividade e do modelo de negócio adotado pela entidade. No 

entanto, geralmente apresentam as seguintes componentes: 

2.4.1 Orçamentos de exploração 

2.4.1.1 Orçamento de vendas 

O orçamento de vendas é o plano da quantidade de produto que a empresa está a 

planear vender e a que preço, sendo considerado de grande importância e uma base para 

todos os outros orçamentos, pois todas as despesas dependem do volume de vendas 

(Drury, 2007).  Para Burns et al. (2013), este é um orçamento bastante importante, na 

medida em que auxilia no planeamento dos padrões de produção e está intimamente 

relacionado com as metas fundamentais a atingir pela organização.   

2.4.1.2 Orçamento de produção 

Uma vez concluída a elaboração do orçamento de vendas, segue-se o orçamento de 

produção (Drury, 2007). O orçamento de produção tem em consideração as unidades de 

produção em vez do custo, sendo que o orçamento vai ser apresentado em quantidades 
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unitárias e não monetárias. Este orçamento tem dois propósitos, em primeiro lugar tenta 

assegurar uma produção suficiente para responder ao orçamento de vendas e, por outro 

lado, tenta manter a política de stocks da empresa (Burns et al., 2013; Drury, 2007).  Os 

responsáveis pela produção, tendo em conta a política de armazenamento, vão decidir as 

quantidades a adquirir, fazendo assim o orçamento de compras. No orçamento de compras 

estão incluídas as quantidades de matéria-prima a comprar e qual será o seu uso (Jordan 

et al., 2011). É necessário estimar as quantidades a adquirir e as despesas mensais 

associadas (Franco et al., 2007). 

2.4.1.3 Matérias diretas 

 Após concluído o plano da área de produção, é remetida à direção de 

aprovisionamentos a informação das quantidades de produção, para que sejam apuradas 

as quantidades necessárias de matéria-prima e qual o seu custo (Jordan et al., 2011). A 

compra das matérias está subordinada aos consumos e ao método de gestão de stocks 

adotada pela entidade (Franco et al., 2007). 

2.4.1.4 Mão-de-obra direta 

De acordo com Jordan et al. (2011), para os orçamentos anteriores serem 

concluídos ainda é necessária a informação relativa ao pessoal. Assim sendo, “é 

necessário que a direção de pessoal forneça, previamente, as políticas de pessoal no que 

concerne a recrutamentos e elementos de custo.” (Jordan et al., 2011, p.90). 

2.4.1.5 Gastos Gerais de fabrico 

Para Horngren e Foster (1991) o orçamento de gastos gerais de fabrico refere-se aos 

gastos com serviços prestados por terceiros e podem ser divididos em fixos, variáveis ou 

semivariáveis. Enquanto os gastos fixos não se alteram independentemente da produção, 

os gastos variáveis alteram-se com a produção e os gastos semivariáveis têm uma parte 

fixa e outra variável. Para Drury (2015) este orçamento também é da responsabilidade do 

departamento de produção, e refere que é de enorme importância a divisão entre gastos 

fixos e variáveis, no sentido de saber quais os gastos que são possíveis de ser controlados. 

2.4.1.6 Orçamento de gastos de distribuição, administrativos e financeiros 

De modo a simplificar, os gastos de distribuição, administrativos e financeiros 

podem ser agregados num só orçamento. Contudo, inicialmente devem ser criados pelos 
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responsáveis de cada sector, orçamentos em separado que, de seguida, serão combinados 

(Drury, 2015). 

2.4.1.7 Orçamento de compras 

É necessário estimar as quantidades a adquirir e as despesas mensais associadas 

(Franco et al., 2007). 

2.4.1.8 Orçamento de stocks de produtos acabados e semiacabados 

Este orçamento é elaborado através das previsões das quantidades de produtos 

acabados e semiacabados que vamos ter em existências finais, valorizadas pelo custo 

industrial (Franco et al., 2007). 

2.4.1.9 Orçamento de stocks de matérias 

O orçamento de stocks de matérias serve para valorizar as existências finais de 

matérias, previstas em quantidade no orçamento de produção, em concordância com a 

politica de gestão de stocks da entidade (Franco et al., 2007).  

2.4.2 Orçamentos de carácter financeiro 

2.4.2.1 Orçamento de capital 

O orçamento de capital é um dos orçamentos de longo prazo. Este detalha todos os 

gastos para aquisição de instalações, equipamentos, novos produtos e outros 

investimentos de longo prazo. Um orçamento de capital completo, engloba uma 

diversidade de proposições, desde projetos de investimento, estimativa de fluxos de caixa 

depois de impostos para os projetos de investimento, avaliação de projetos de fluxos de 

caixa e seleção de projetos, tendo em conta o critério de máxima valorização (Horne & 

Wachowicz, 2008). 

2.4.2.2 Orçamento de Tesouraria 

Burns et al. (2013, p. 180) refere que o orçamento de tesouraria é essencial em todas 

as organizações, pois “ter o dinheiro debaixo de olho pode salvar o negócio”. O objetivo 

principal deste orçamento é assegurar que a empresa possui dinheiro suficiente em todos 

os momentos para fazer face às despesas presentes em todos os orçamentos (Drury, 2007).   
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2.4.2.3 Balanço previsional e Demonstração de resultados previsional 

Assim que todos os outros orçamentos estiverem concluídos, podem ser preparadas 

as demonstrações financeiras previsionais, o que vai permitir ter uma visão geral do 

desempenho planeado para o período orçamental (Drury, 2015). 

Na Figura 5 podemos ver a relação entre as demonstrações financeiras 

previsionais e os orçamentos funcionais, em que o orçamento de tesouraria apresenta um 

papel central em todo o processo (Burns et al., 2013).  

Para Burns et al. (2013), as empresas têm a oportunidade de organizar os seus 

aspetos individuais com os orçamentos funcionais, verificando que os orçamentos de 

vendas, produção e de tesouraria são orçamentos chave, tendo um papel importante na 

melhoria do planeamento e do controlo.  

Figura 5: Relação entre os orçamentos funcionais e as demonstrações financeiras previsionais 

Fonte: (Burns et al., 2013, p. 172) 
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2.5 O papel do orçamento na gestão 

Vários autores, como Burns et al. (2013); Drury (2007) e Jordan et al. (2011), 

enumeram uma série de funções desempenhadas pelos orçamentos numa organização, 

das quais se destacam: 

1. Planeamento 

Se a gestão orçamental for usada eficazmente, o papel do planeamento vai ser 

enfatizado em todos os níveis de gestão (Warue & Wanjira, 2013), uma vez que, com o 

orçamento, o gestor é obrigado a planear as futuras operações (Drury, 2007). A 

organização pode usar o orçamento para planear e analisar a situação financeira dentro de 

um, dois ou por vezes mesmo quinze anos (Burns et al., 2013). Para Franco et al. (2007), 

o planeamento ajuda a organização a definir um plano estratégico a longo prazo que, para 

ser alcançado, é necessário cumprir várias metas estratégicas de curto e médio prazo.  

Para Horngren e Foster (1991), o orçamento impõe aos gestores a necessidade de 

uma visão macro e de estarem em condições de, a qualquer momento, efetuar alterações. 

Para os autores “este planeamento forçado é de longe a maior contribuição do orçamento 

para a gestão.” (p.173). 

2. Coordenação 

O orçamento serve como um instrumento que faz com que as ações das diferentes 

partes da organização se juntem fazendo parte do mesmo plano (Drury, 2007). Para Burns 

et al. (2013), se o master budget não for usado, cada departamento vai estar a trabalhar 

por si só, tentando atingir os seus próprios objetivos, e não os da organização como um 

todo. 

Para Jordan et al. (2011), o orçamento promove dois tipos de coordenação, a 

vertical e a horizontal. Em que a vertical se encontra relacionada com a linha hierárquica, 

pois é necessário haver coordenação entre dois níveis hierárquicos, para que o de menor 

nível esteja em sintonia com o seu superior e consiga entender qual o seu papel em todo 

o processo. A coordenação horizontal tenta certificar que há uma certa coerência entre os 

objetivos e os planos de ação a efetuar para alcançar esses mesmos objetivos.  
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De acordo com Abernethy e Brownell (1999), o orçamento em conjunto com o 

sistema de recompensas é muitas vezes adotado para facilitar o compromisso dos gestores 

de níveis inferiores, para que haja coordenação das prioridades estratégicas. 

3. Comunicação 

Todos na organização devem saber qual é o seu papel no orçamento de cada ano. 

Assim sendo, tem de haver linhas de comunicação bem definidas para que todos sejam 

informados (Burns et al., 2013; Drury, 2007). A comunicação vai permitir aos gestores 

compreender como e porque é que são gastos os recursos em cada departamento (Burns 

et al., 2013). 

Para Abernethy e Brownell (1999), uma função muito importante, e que define o 

uso do orçamento, é o sistema de comunicação que é criado pelo seu uso. Com o 

orçamento existe uma troca contínua de informação entre a administração e os níveis 

médios de gestão, bem como dentro dos vários níveis de gestão. Abernethy e Brownell 

(1999) realçam que esta interação não é apenas entre subordinados e os superiores, mas 

também promove o diálogo entre todos os membros da organização. 

4. Motivação 

De acordo com Jordan et al. (2011), o orçamento para além de ser um instrumento 

técnico, é também uma ferramenta que influencia o modo de agir dos gestores. O 

orçamento oferece um guia de objetivos com que os gestores se devem sentir motivados 

a alcançar (Drury, 2007). Para Burns et al. (2013), a motivação vai depender do grau de 

envolvimento dos gestores no processo orçamental e se o orçamento é visto como um 

desafio ou como uma ameaça. A motivação é alcançada pela procura do gestor em atingir 

melhores resultados e pelo aumento da satisfação pelo trabalho realizado (Jordan et al., 

2011). De acordo com Merchant (1981), a motivação é mais recorrente nas organizações 

que usam o orçamento como peça de controlo estratégico. 

5. Controlo 

Cada gestor deve controlar a atividade com que ficou responsável, comparando os 

resultados com os apresentados no orçamento, sendo assim possível aferir quais as 

atividades que devem merecer maior atenção (Burns et al., 2013; Drury, 2007). 
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De acordo com Abernethy e Brownell (1999), o orçamento é uma peça 

fundamental do processo de controlo, sendo utilizado pela administração da organização 

como mecanismo de coordenação e comunicação das prioridades estratégicas. 

6. Avaliação do desempenho 

O orçamento é uma ferramenta de acompanhamento dos resultados, sendo a base 

que vai servir de comparação com os resultados reais (Jordan et al., 2011). O desempenho 

de cada gestor é avaliado, medindo o seu sucesso, conforme o que seria de esperar no 

orçamento (Drury, 2007). 

Apesar de o orçamento poder ser usado para atingir vários propósitos, segundo 

Drury (2007), deve-se ter atenção, pois eles podem colidir com os fins uns dos outros, 

como por exemplo:  

O planeamento e a motivação podem estar em conflito um com o outro. Orçamentos com 

exigências que talvez não sejam alcançadas, podem ser apropriados para motivar um 

desempenho máximo, mas são impróprios para propósitos de planeamento. Estes tipos de 

orçamentos devem ser baseados em objetivos acessíveis que se tem a expectativa de 

serem alcançados. Há outro conflito entre o planeamento e a avaliação do desempenho. 

Para o planeamento, os orçamentos são definidos com antecedência do período 

orçamental com base num conjunto esperado de circunstâncias ou ambiente. A avaliação 

do desempenho deve ser baseada na comparação do desempenho atual com um orçamento 

ajustado para refletir as circunstâncias sobre as quais os gestores realmente operaram. 

(p.595)  

2.6 O impacto da dimensão da organização na gestão orçamental 

Mulani (2015) refere que um dos fatores que mais influencia a utilização e o 

processo orçamental é a dimensão da organização. O processo orçamental é diferente de 

acordo com a dimensão e com a diversidade da organização (Drury, 2007; Merchant & 

Manzoni, 1989). O estudo de Merchant e Manzoni (1989) prova que, em grandes 

empresas são usados orçamentos mais sofisticados e que, em empresas mais pequenas 

são usados orçamentos menos formais. Ou seja, conforme vai aumentado a dimensão da 

empresa, vai também aumentando a complexidade do orçamento. Uma outra conclusão 

do estudo refere que os orçamentos estão mais ligados a um melhor desempenho numa 

grande empresa, do que numa empresa mais pequena.  
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De acordo com Wijewardena e De Zoysa (2001), o planeamento e controlo 

orçamental também diferem das médias empresas para as pequenas empresas. De acordo 

com Merchant (1981), o orçamento é na generalidade usado de maneira diferente por cada 

organização, muitas vezes devido aos fatores externos a que cada uma está exposta. 

Contudo, uma parte dessa diferença pode ser explicada recorrendo a fatores internos da 

organização.  

De acordo com Wijewardena e De Zoysa (2001), no que diz respeita aos 

orçamentos, as pequenas e as médias empresas estão divididas em três categorias. Na 

primeira categoria estão enquadradas as organizações que não usam nenhum tipo de 

orçamento escrito. As organizações que estão na segunda categoria preparam orçamentos 

muito simples para poucas áreas de operação, sendo um processo de planeamento menos 

abrangente. Por último, temos a terceira categoria, em que as organizações apresentam 

orçamentos elaborados e detalhados referentes a várias áreas da organização, sendo um 

processo de planeamento mais abrangente.  

Mulani (2015) refere alguns aspetos que têm impacto no processo orçamental nas 

empresas de menor dimensão, como a clareza dos objetivos, sofisticação do orçamento, 

dificuldade dos objetivos orçamentais e processo orçamental formal. Posto isto, as 

conclusões a que Mulani (2015) chegou foram as seguintes: 

1. As organizações devem ter objetivos claros, para que haja uma redução das 

incertezas no processo orçamental; 

2. A sofisticação dos orçamentos inclui custos financeiros com software e com o 

treino dos funcionários, ou seja, para as empresas mais pequenas é um grande 

investimento que pode não se justificar;  

3. As dificuldades dos objetivos orçamentais têm um impacto positivo no 

crescimento da organização; 

4. Um orçamento formal tem impacto positivo no desempenho das pequenas e 

médias empresas. 

De acordo com Merchant (1981), os orçamentos mais sofisticados são mais usados 

por empresas com maior diversidade, e as empresas mais pequenas têm tendência a 

confiar menos nos orçamentos, usando-os com menos frequência.   

Kuhn e Pick (2006), citado por Rickards (2008), refere que estudos recentes com 

gestores de empresas de menores dimensões, relativamente à qualidade e aos custos da 
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sua gestão orçamental, mostram qual a opinião que estes têm desta ferramenta. Pode 

parecer contraditório, mas por um lado, os gestores queixavam-se do tempo e do dinheiro 

despendido em comparação com a modesta utilidade da utilização dos orçamentos. Por 

outro lado, muitos gestores referem que seria complicado gerir a empresa sem o auxílio 

do orçamento.  

Para Warue e Wanjira (2013), as pequenas e médias empresas estão mais limitadas 

na participação dos seus trabalhadores na construção do orçamento, porque providenciam 

menos formação do que as grandes empresas. 

2.7 Dificuldades de implementação do processo orçamental 

De acordo com Jordan et al. (2011) é necessário estar atento às dificuldades que 

podem surgir ao longo do processo orçamental. Jordan et al. (2011) ainda identificam e 

dividem os obstáculos ao processo orçamental em dois grupos: 

1. Dificuldades de forma 

1.1 Calendário; 

1.2 Formulários orçamentais; 

1.3 Processos orçamentais. 

2. Dificuldades de fundo 

2.1. Ausência de objetivos; 

2.2. Ausência de planos de ação; 

2.3. Detalhe excessivo; 

2.4. Ausência de um contrato de orçamento; 

2.5. “Almofadas” orçamentais. 

As dificuldades de forma estão relacionadas com a coordenação do tempo do 

orçamento. Como primeira dificuldade temos o calendário que, por vezes, é difícil de 

gerir, pois não é recomendável começar o processo demasiado cedo, porque temos de ter 

os melhores dados relativamente ao ano ainda em curso. Contudo, também não pode ser 

iniciado muito tarde, pois também é necessário tempo para avaliar os planos e para chegar 

a acordo relativamente ao orçamento (Jordan et al., 2011).  

Os formulários orçamentais devem ser reduzidos ao máximo porque, apesar de 

serem fundamentais no processo orçamental, o excesso de burocracia pode dificultar o 

trabalho dos gestores encarregues do orçamento (Jordan et al., 2011). 



28 

 

De acordo com Jordan et al. (2011) também é necessário estar atento à forma 

como é feita a troca de informações entre os departamentos, para assegurar uma boa 

coordenação no processo orçamental. Para Caiado (2009), Drury (2015) e Jordan et al. 

(2011) deve ser preparado um manual do orçamento, o qual deve descrever todos os 

elementos associados ao processo orçamental. De acordo com os mesmos autores, o 

manual do orçamento deve definir: 

1) Objetivos e princípios orçamentais; 

2) Formulários orçamentais; 

3) Procedimentos de elaboração e aprovação do orçamento; 

4) Calendário orçamental; 

5) Responsabilidade dos diferentes intervenientes no processo orçamental; 

6) Relações entre os departamentos e forma de transmissão da informação; 

7) Mapas a elaborar por cada departamento; 

8) Mapas finais de apresentação do orçamento. 

De acordo com Jordan et al. (2011) as dificuldades de forma podem ser facilmente 

ultrapassadas com algum trabalho. Todavia, as dificuldades de fundo tornam-se mais 

difíceis de ultrapassar, já que resultam de velhos hábitos de trabalhos.  

Relativamente às dificuldades na implementação do orçamento, Caiado (2009) 

refere que, por norma, as pessoas não gostam de fazer uma previsão do futuro, com a 

desculpa desta nem sempre corresponder à realidade, bem como que, por vezes, os 

colaboradores de uma organização olham para o orçamento como uma ferramenta de 

controlo por parte dos seus superiores. De acordo com Caiado (2009), estes dois factos 

dificultam a gestão orçamental, pois não pensam nos benefícios do orçamento.  

Para Needle e Crosson (2010), de acordo com os responsáveis das empresas, uma 

má definição da estratégia, a falta de responsabilidade dos responsáveis pelo orçamento, 

o pagamento desenquadrado para a realização do orçamento, a falta de dados e a falta de 

medidas de desempenho, são os fatores que mais dificultam a implementação do 

orçamento.  

Em conformidade com Jordan et al. (2011), são várias as dificuldades em volta do 

processo orçamental e, por isso, mesmo o responsável orçamental não pode pensar que o 

processo que vai implementar é perfeito. Contudo, deve tentar melhorar ao máximo o seu 

sistema, corrigindo os defeitos e introduzindo novos procedimentos. 
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2.8 Criticas ao orçamento 

De acordo com Hope e Fraser (2003) e Jensen (2001), o orçamento não é 

necessário para uma organização, pois apresenta demasiadas lacunas. Para Jensen (2001), 

o orçamento exige demasiado tempo dos responsáveis e incentiva os gestores a mentirem 

e a enganar para inflacionar os resultados, para que estes se assemelhem com o 

orçamentado. 

Hope e Fraser (2003) referem que o orçamento é um processo muito demorado e 

monetáriamente dispendioso, uma vez que a sua preparação começa em regra quatro 

meses antes do início do ano, exigindo ao longo do processo uma grande atenção das 

pessoas envolvidas para o controlar e para efetuar as várias reuniões de preparação do 

orçamento. Os mesmos autores revelam que, os trabalhadores, começam a questionar o 

orçamento, pois consideram o processo complicado e pouco confiável. Hope e Fraser 

(2003) referem que o orçamento é um instrumento altamente perigoso, pois pode fazer 

com que haja uma falsificação e manipulação dos resultados. As empresas incorrem por 

vezes em fraude, para que os resultados não fiquem longe do prometido, prejudicando os 

reais valores alcançados pela empresa.  
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CAPÍTULO 3. CONCEITO NORTE – CONSULTADORIA DE GESTÃO, LDA. 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ESTÁGIO 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a empresa acolhedora do estágio - 

Conceito Norte-Consultadoria de Gestão, Lda, bem como descrever as atividades 

desenvolvidas durante esse período. 

3.1 Aspetos formais do estágio 

O estágio decorreu entre o dia 17 de agosto de 2015 e o dia 29 de fevereiro de 

2016, perfazendo um total de 992 horas e 30 minutos. Durante esse período contámos 

com a orientação do Dr. Tiago Viegas, Contabilista Certificado número 45534, 

cumprindo assim com todos os requisitos presentes no RIEEP da OCC, os quais permitem 

a dispensa de estágio profissional da Ordem dos Contabilistas Certificados. 

A realização deste trabalho, como referido anteriormente, pretende não só 

satisfazer os critérios do plano curricular do Mestrado em Contabilidade, como também 

cumprir com os parâmetros exigidos pela OCC para  acesso à profissão de Contabilista 

Certificado. De acordo com o artigo 7º do regulamento de inscrição, estágio e exame 

profissional da OCC, o estágio tem como grandes objetivos “possibilitar, quando 

aplicável, uma maior articulação entre o sistema educativo e formativo e o mundo do 

trabalho”, dar “(…) uma experiência específica, que facilite e promova a sua inserção na 

atividade profissional” e “complementar e aperfeiçoar as competências socioprofissionais 

e o conhecimento das regras deontológicas.” 

Ao longo do estágio, e de forma a estar sempre informado sobre todos os assuntos 

que me suscitavam dúvidas, consultei livros e legislação e pedi, sempre que necessário, a 

opinião dos colaboradores da entidade acolhedora do estágio, que sempre se mostraram 

disponíveis em ajudar e ensinar. 

3.2 A Empresa Conceito Norte-Consultadoria de Gestão LDA 

A Conceito Norte é uma sociedade por quotas, com sede na Rua Brito e Cunha, 

nº254, 2º Direito, 4450-082 Matosinhos, e presta serviços nas áreas da contabilidade, 

fiscalidade, consultadoria, recursos humanos e apoio geral à gestão. Fundada em 2003, a 

Conceito Norte é detida em 50% pela Conceito – Consultadoria de Gestão S.A e 50% 

pela Portoleão – Gestão Consultadoria, Lda. No entanto, é espectável que a participação 
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detida pela Conceito – Consultadoria de Gestão S.A seja, no ano de 2016, transferida para 

a Conceito SGPS. A Conceito SGPS foi fundada em 2009 e tem como objetivo “…gerir 

as participações sociais do Grupo Conceito e promover a sua expansão através da 

aquisição de novas posições, bem como de diversificação de atividades e mercados.” 

(Conceito SGPS, 2015). A estrutura societária da Conceito SGPS é a que se apresenta na 

figura 6. 

Figura 6: Estrutura societária da Conceito SGPS 

Relativamente à Conceito Norte, esta conta com 17 colaboradores, número este 

que ao longo dos anos tem vindo a aumentar. Em 2014, apresentou um Volume de 

Negócios de 404 mil euros e um Resultado Antes de Impostos de 100 mil euros, 

representando um aumento relativamente ao ano de 2013. No ano de 2015 a empresa 

continuou a aumentar a sua atividade fechando o ano com um Volume de Negócios de 

506 mil euros. A empresa Conceito Norte é também uma sociedade certificada pela NP 

EN ISO 9001:2008 desde 2006, certificação essa que foi obtida por via da FreeWay, 

adquirida no passado pela Conceito Norte. 

3.3 Relatório das atividades desenvolvidas 

3.3.1 Organização da contabilidade 

A execução da contabilidade de uma empresa não se cinge apenas à classificação 

dos documentos contabilísticos, havendo um longo processo de organização da 

contabilidade dos clientes. Por isso, no início do meu estágio foi-me dada uma formação 

sobre esse tema, para que eu pudesse perceber bem o funcionamento e o processo 

aplicado. 

Fonte:(Conceito SGPS, 2016). 
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No momento em que os documentos dos clientes são rececionados tanto por via 

email ou por correio, o primeiro passo é carimbar os documentos com a data da receção 

dos mesmos, sendo de seguida colocados na box do cliente. No momento em que cada 

técnico quiser iniciar o processo de organização e classificação dos documentos, apenas 

se tem de dirigir à box e levantar os documentos. 

O passo seguinte consiste na organização dos documentos por meses e por diários, 

e na análise pormenorizada de cada documento, desde a identificação do emissor e 

destinatário (nome, número de identificação fiscal entre outras informações necessárias), 

data da emissão, data de vencimento, descrição do documento, valor base e de IVA. No 

caso em que haja algum documento que não cumpra algum requisito legal ou em que seja 

detetado algum tipo de erro, ele é colocado de parte, para que se possa contactar o cliente 

para proceder à regularização da situação. 

Relativamente aos diários presentes na pasta da contabilidade, estes são os 

seguintes: operações diversas, salários, compras, vendas, bancos, caixa e IVA. De acordo 

com a dimensão, organização e características de cada entidade, outros diários podem ser 

criados para fazer face às necessidades de cada organização (Borges, Rodrigues, & 

Rodrigues, 2010). 

No diário de vendas são contabilizadas as faturas, notas de crédito ou notas de 

débito emitidas pelas empresas. No diário de compras são colocados todos os documentos 

de compras de bens ou de prestações de serviços adquiridos pela empresa no exercício da 

sua atividade. Relativamente ao diário de bancos, aqui são contabilizados todos os 

documentos de pagamento ou recebimento efetuados através de uma entidade bancária. 

Além disso, no diário de caixa estão presentes todos os documentos de pagamento ou 

recebimento efetuados com dinheiro. Nos diários de IVA e de salários são colocados os 

comprovativos de apuramento do IVA e de processamento dos vencimentos, 

respetivamente. Por fim, no diário de operações diversas estão presentes todos os 

documentos que não se enquadram diretamente em nenhum dos outros diários, tal como 

o processamento das depreciações, registo de acréscimos e de diferimentos, entre outras 

tarefas casuais, decorrentes de regularizações a efetuar.  

3.3.2 Práticas de controlo interno 

De acordo com a Diretriz de Revisão/Auditoria 410 (2000), o sistema de controlo 

interno é a combinação de todas as políticas e procedimentos adotados pela gestão e 
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executados pelos trabalhadores, de modo a garantir a fiabilidade de um bom sistema 

contabilístico. Sendo a Conceito Norte Lda uma empresa que prima pelo rigor na 

observância de procedimentos e controlos, existe uma série de conferências a efetuar após 

a contabilização dos documentos. 

3.3.2.1 Conferência do valor das vendas 

Desde o ano de 2013, todas as empresas têm de cumprir a obrigatoriedade de 

comunicar à Autoridade Tributária, por via do ficheiro SAF-T, todos os documentos 

emitidos, desde faturas, faturas simplificadas, faturas-recibo, notas de crédito e notas de 

débito. Esta obrigatoriedade tem de ser cumprida até ao dia 25 do mês seguinte. 

Utilizando este ficheiro, que já fora enviado para o Portal das Finanças, a empresa confere 

sempre, aquando o apuramento do IVA, se o valor das vendas que consta no ficheiro 

coincide com o que está contabilizado.   

3.3.2.2 Reconciliações bancárias 

Para o controlo interno é essencial a realização da reconciliação bancária, a qual 

é a primeira conferência a ser realizada após a contabilização de todos os documentos. 

Esta conferência trata do cruzamento de toda a informação refletida nas contas de bancos 

com os extratos bancários, de forma a apurar se existe algum valor em falta ou numa 

conta errada. A reconciliação bancária permite de igual modo aferir se há algum 

documento de compra ou de vendas em falta. No caso de haver diferenças entre os bancos 

e a contabilidade, essas diferenças serão colocadas no mapa de reconciliação bancária, 

para que se proceda ao devido esclarecimento sobre esses mesmos valores.  

3.3.2.3 Conferência de saldos de contas correntes de clientes e fornecedores 

Após ser feita toda a contabilização dos documentos e elaborada a reconciliação 

bancária, é feita uma análise às contas de clientes e de fornecedores, no sentido de apurar 

se existe algum erro no processamento contabilístico. Quanto às contas de fornecedores, 

o seu saldo deve ser nulo ou credor e o saldo de clientes deve ser nulo ou devedor. No 

caso do saldo destas contas ser diferente, tal pode significar um pagamento incorreto ou 

a falta de algum documento contabilístico. 
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3.3.3 Apuramento de contribuições e de impostos 

Cada vez mais são as obrigações fiscais inerentes às empresas, cuja a 

responsabilidade recai sobre o Contabilista Certificado. Assim sendo, esta secção vai 

versar sobre o apuramento do IVA, a Taxa social Única (TSU), retenções na fonte, fundos 

de compensação, o pagamento por conta e o pagamento especial por conta, relatório único 

e Modelo 10 .  

3.3.3.1 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 

O IVA é um imposto cobrado sobre o consumo de bens e serviços. De acordo com 

o art.º 41º do CIVA, a declaração do IVA deve ser entregue até ao dia 10 do 2º mês 

seguinte àquele a que respeitam as operações, ou até ao 2º mês seguinte ao trimestre, no 

caso de ter periodicidade trimestral. A periodicidade deste imposto é atribuída de acordo 

com o volume de negócios apresentado pela empresa no ano civil anterior. No caso de 

ser igual ou superior a 650 mil euros tem periodicidade normal. Caso seja inferior a 650 

mil euros terá periodicidade trimestral. Desta forma, podemos afirma que a entrega da 

declaração do IVA é uma obrigação declarativa com carácter periódico.  

Após conferir as contas 2432 (IVA Suportado), 2433 (IVA Liquidado) e 2434 

(IVA Regularizações) vão ser apurados os valores a preencher em cada campo da 

declaração. Na declaração é necessário preencher o NIF da empresa, o ano, o período da 

declaração e onde se localiza a sede da empresa. Também é necessário referir se a empresa 

entregou Declaração Recapitulativa. Os valores apurados anteriormente vão servir para 

preencher devidamente o quadro 6 da declaração. Após o preenchimento é necessário 

submeter a declaração e, no caso de se tratar de IVA a entregar ao Estado, é necessário 

enviar ao cliente o documento para o pagamento. 

Relativamente à declaração recapitulativa, esta é enviada quando os sujeitos 

passivos efetuem transmissões intracomunitárias de bens e operações similares e é 

preenchida com os valores presentes no quadro 07 da declaração periódica de IVA. A 

declaração recapitulativa deve ser entregue até ao dia 20 do mês seguinte a que respeitam 

as operações, no caso de se tratar de periodicidade normal, ou até ao dia 20 do mês 

seguinte ao trimestre, no caso de periodicidade trimestral. 
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3.3.3.2 Taxa Social Única, FCT&FGCT, Retenções na Fonte e Declaração Mensal 

de Remunerações 

A TSU refere-se aos descontos que a empresa (23%) e que os trabalhadores (11%) 

fazem mensalmente para a Segurança Social, e deve ser submetida até ao dia 10 do mês 

seguinte àquele a que diz respeito.  

A entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) é outra obrigação 

mensal das empresas perante a Segurança Social. A entrega desta declaração permite, 

desde 2013, que as entidades entreguem por uma via única a Declaração de 

Remunerações à Segurança Social e a Declaração Mensal de Remunerações à Autoridade 

Tributária (AT). O cumprimento desta obrigação é feito entre o dia 1 e o dia 10 do mês 

seguinte àquele a que diz respeito. 

A entrega das retenções na fonte é outra obrigação para as empresas e, deve ser 

submetida até ao dia 20 mês seguinte àquele a que diz respeito. A Declarações de 

Retenções na Fonte são destinadas para efetuar o pagamento das importâncias retidas na 

fonte de IRS, IRC e Imposto de Selo. Todos os anos entrega-se a Modelo 10 que serve 

para declarar todos os rendimentos sujeitos a impostos, mas que não estão presentes na 

DMR, como é o caso do trabalho dependente e dos rendimentos sujeitos a retenção na 

fonte. A Modelo 10 deve ser entregue até ao final do mês de fevereiro do ano seguinte. 

Desde 4 de outubro de 2013 é também obrigatória a adesão ao Fundo de 

Compensação de Trabalho (FCT) e Fundo de Garantia e Compensação de Trabalho 

(FGCT) para todas as entidades empregadoras que celebrem os contratos de trabalho 

regulados pelo Código do Trabalho.  O pagamento é feito entre os dias 10 e 20 de cada 

mês e corresponde a 1% do vencimento base mais diuturnidades dos trabalhadores, e é 

distribuído em 0,925% para o FCT e 0,075% para o FGCT.  

3.3.3.3 Pagamento por conta e pagamento especial por conta 

De acordo com a alínea a) do nº 1 do art.º 104 do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão previstos três pagamentos por conta, 

dois a efetuar até ao fim dos meses de julho e setembro e o terceiro até ao dia 15 de 

dezembro. De acordo com o art.º 105 do CIRC, estes pagamentos são calculados com 

base no imposto que foi liquidado no período anterior, menos as retenções na fonte não 
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suscetíveis de compensação ou reembolso, correspondente às seguintes percentagens 

dessa diferença:  

a) 80% para os sujeitos passivos, cujo volume de negócios seja igual ou inferior 

a €500 000. 

b) 95% para os sujeitos passivos, cujo volume de negócios seja superior a 

€500 000. 

Para além dos pagamentos por conta, o CIRC prevê ainda no art.º 106 a realização 

de um pagamento especial por conta, a realizar durante o mês de março, ou em duas 

prestações, durante os meses de março e de outubro. O montante a pagar é igual a 1% do 

volume de negócios do período anterior, com um limite máximo de €1 000. Quando o 

valor for superior a €1 000, o montante a pagar é igual a este limite mais 20% da parte 

excedente com um limite máximo de €70 000. 

3.3.3.4 Relatório Único 

O relatório único é de entrega obrigatória para todos os empregadores abrangidos 

pelo Código de Trabalho. Este relatório é referente à atividade empresarial da entidade 

durante o ano civil anterior ao da entrega. O relatório é composto por 6 anexos dos quais: 

a) Anexo A - Quadro de Pessoal; 

b) Anexo B - Fluxo de Entrada e Saída de Trabalhadores; 

c) Anexo C - Relatório Anual de Formação Contínua; 

d) Anexo D - Relatório Anual das Atividades do Serviço de Segurança e Saúde; 

e) Anexo E – Greves; 

f) Anexo F - Prestadores de Serviços. 

No ano de 2016, o prazo de entrega do relatório único situou-se entre 16 de março 

e 30 de abril. 

3.3.4 Encerramento de contas 

O encerramento de contas é um processo muito complexo e demorado. Este 

processo tem início com a conferência das contas e respetivos lançamentos retificativos, 

seguido do apuramento dos resultados e Declaração Modelo 22, elaboração da 

Informação Empresarial Simplificada (IES), realização do relatório e contas e, para 

finalizar, o dossier fiscal. 
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3.3.4.1 Lançamentos de retificação 

Os lançamentos retificativos dizem respeito a todos os movimentos efetuados para 

regularizar os saldos contabilísticos, de modo a estes apresentarem uma imagem mais 

fidedigna da empresa. Primeiramente ocorre a conferência das contas de fornecedores, 

clientes, bancos e caixa, contas que ao longo do ano têm sempre sido controladas e que 

estarão muito próximas ou iguais à realidade. De seguida, é feito o apuramento de 

acréscimos e de diferimentos, atendendo ao princípio da especialização dos exercícios 

que menciona que todos os gastos e rendimentos devem ser reportados nos anos em que 

foram incorridos, independentemente da data do seu pagamento ou recebimento. Além 

disso, são ainda elaborados os mapas de depreciações/amortizações e o mapa de provisões 

e, sempre que necessário, há o reconhecimento de imparidades. Nas empresas que tenham 

inventário é também necessário apurar o Custo das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas (CMVMC). Por último, é feito o lançamento da estimativa de IRC. 

3.3.4.2 Apuramento de resultados 

Aquando da realização dos lançamentos de retificação é efetuado o apuramento 

de resultados. Os lançamentos de apuramento de resultados têm por base a transferência 

dos saldos das contas de gastos (classe 6) e de rendimentos (classe 7) para a conta 811-

Resultados Antes de Impostos (RAI). Com o RAI é possível calcular a estimativa de 

imposto e derrama, e apurar o Resultado Líquido do Período. Com o apuramento de 

resultado efetuado pode-se elaborar de seguida o balancete final, que se diferencia dos 

balancetes anteriores pelo facto de apresentar as contas da classe 6 e 7 totalmente 

saldadas, decorrente da transferência dos seus saldos para a conta 811. Com este balancete 

final vai ser possível elaborar as Demonstrações Financeiras (Balanço; Demonstração de 

Resultados; Demonstração de Variação de Capital Próprio; Demonstração de Fluxos de 

Caixa e Anexos) tendo em conta as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) 

número 1 e 2, e o capítulo 5 do SNC referente aos Modelos de Demonstrações 

Financeiras. 

3.3.4.3 Declaração Modelo 22 

Segundo nº1 do artigo 120º do CIRC, anualmente deve ser submetida no Portal 

das Finanças, a declaração periódica de rendimentos (Declaração Modelo 22). Esta 

declaração deve ser submetida por via eletrónica até ao último dia do mês de maio, seja 
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esse dia útil ou não.  De realçar que nem sempre o lucro contabilístico é igual ao lucro 

fiscal e, assim sendo, é necessário efetuar os devidos ajustamentos no quadro 07 da 

declaração. Após o preenchimento de todos os anexos, a declaração é validada e 

submetida, devendo ser guardados os respetivos comprovativos de entrega e de 

pagamento, se tal for o caso. 

3.3.4.4 Informação Empresarial Simplificada (IES) 

Criada pelo Decreto-Lei n. º8/2007 de 17 de janeiro, a IES consiste na divulgação 

de informação de natureza fiscal, contabilística e estatística da entidade. O cumprimento 

desta obrigação é feito através da entrega de uma declaração única que serve para cumprir 

várias obrigações legais prestadas às seguintes entidades: Banco de Portugal, Direção 

Geral das Atividades Económicas, Instituto Nacional de Estatística, Autoridade 

Tributária e Aduaneira e o Instituto dos Registos e Notariado. De acordo com os n.ºs 2 e 

3 do artigo 121.º do CIRC, o n. º2 do artigo 113.º do CIRS, alínea h) do artigo 29.º do 

CIVA e o n.º 2 do artigo 52.º do Código do Imposto de Selo, a data para a entrega da IES 

é o dia 15 de julho, independentemente de se tratar ou não de um dia útil.  

3.3.4.5 Prestação de contas 

Antes de se proceder à entrega da Declaração Modelo 22 e da IES, deverá ser 

efetuada a prestação de contas nos termos do art.º 65 do Código das Sociedades 

Comerciais (CSC). A prestação de contas é composta pelas demonstrações financeiras, 

relatório de gestão e, se necessário, pelo parecer do órgão de fiscalização e certificação 

legal de contas, emitido por um revisor oficial de contas (ROC). Os documentos de 

prestação de contas devem ser deliberados em Assembleia Geral, a realizar até dia 31 do 

mês de março do ano imediatamente a seguir ao ano de prestação de contas. Na 

Assembleia Geral deve ser redigida uma ata da concordância e com possíveis soluções 

levadas a discussão, de acordo com o referido no art.º 63 do CSC. A ata da Assembleia 

Geral, bem como todos os documentos levados a discussão, devem ser assinados de 

acordo com o referido no nº3 do art.º 65º do CSC. 

3.3.4.6 Dossier Fiscal 

O dossier fiscal é a última tarefa de encerramento de contas a realizar antes de se 

proceder à entrega das pastas aos clientes. O dossier fiscal é, de acordo com a Portaria 

nº92-A/2011, o processo  de documentação fiscal que contém todos os documentos 



39 

 

relacionados com o encerramento de contas, nomeadamente, a ata de aprovação de contas, 

documentos de prestação de contas, modelo 10, modelo 30, modelo 39, declaração 

modelo 22, IES, balancetes a 31 de dezembro, mapa de mais e menos valias, mapa das 

depreciações e amortizações, mapa das tributações autónomas, declarações de IVA, 

recapitulativas de IVA, retenções na fonte e declarações da Segurança Social. O Dossier 

Fiscal, de acordo com o art.º 130º do CIRC, deve ser mantido durante 10 anos e deve estar 

concluído aquando da entrega da IES.   

3.3.5 Recursos Humanos 

No decorrer do meu estágio foi proporcionada a oportunidade de trabalhar com o 

departamento de recursos humanos, departamento esse responsável pelo processamento 

salarial de diversos clientes e pelo envio da DMR, TSU, FCT&FGCT e retenções na 

fonte. Para além destas tarefas, este departamento está responsável por tudo o que se 

relacione com  pessoal, desde admissões de funcionários na Segurança Social e Fundos 

de Compensação, introdução dos funcionários no programa contabilístico, e pelo cálculo 

das compensações, em caso de cessação de contrato de trabalho. No caso de uma nova 

admissão, o departamento de Recursos Humanos está também responsável por proceder 

à comunicação dessa admissão no site da Segurança Social, nas 24 horas anteriores ao 

início do contrato de trabalho. Relativamente ao prazo para a comunicação à Segurança 

Social da cessação ou da alteração da modalidade de trabalho, esta tarefa tem de ser 

realizada até ao dia 10 do mês imediatamente seguinte ao da cessação/alteração. 

3.3.6 Identificação e acompanhamento relativo à resolução de questões da 

organização 

No decorrer do estágio, efetuei e ajudei a desenvolver todas as atividades referidas 

anteriormente. Nesse período, a minha maior dificuldade foi atender às diferentes 

maneiras de contabilizar e de organizar os documentos de cada técnico. Apesar disso, 

qualquer dúvida que me foi surgindo, tanto a nível técnico, como a nível de organização 

de documentos, foi explicada pelos Contabilistas Certificados da entidade acolhedora de 

estágio. Todas as explicações que me foram dadas, foram sempre acompanhadas da 

fundamentação presente na legislação em vigor, o que me proporcionou uma 

aprendizagem mais aprofundada e consolidada. 
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3.3.7 Conduta Ética e Deontológica Associada à profissão 

A prática da profissão de contabilista impõe que o profissional tenha 

responsabilidades para com clientes, colaboradores e público em geral. Todos os que 

utilizam a informação financeira estão à espera que o contabilista tenha uma posição de 

integridade, independência e responsabilidade na sua elaboração.  No exercício da sua 

profissão, os CC têm de cumprir o disposto no Código Deontológico dos Contabilistas 

Certificados (CDCC), aprovado pelo Decreto-Lei nº310/2009 de 26 de outubro. Para 

Gonçalves e Carreira (2012), o CDCC determina uma série de princípios éticos que os 

Contabilistas Certificados têm de seguir. Estes princípios têm grande importância, pois 

correspondem aos valores que estão associados à profissão e ao profissional de 

contabilidade. Na tabela 1 podemos aferir os princípios éticos definidos pelo CDCC. 

Tabela 1: Princípios Éticos 

Princípio Artigo do CDCC Definição

Integridade Artigo 3.º, n. º1, alínea a
O exercício da profissão deve-se pautar por 
padrões de honestidade e de boa fé.

Idoneidade Artigo 3.º, n. º1, alínea b
O CC apenas deve aceitar trabalhos que se 
sinta apto a desempenhar.

Independência Artigo 3.º, n. º1, alínea c

O CC deve-se manter distante de qualquer 
pressão resultante dos seus próprios interesses 
ou de influencias exteriores, de forma a não 
comprometer a sua dependência técnica.

Responsabilidade Artigo 3.º, n. º1, alínea d
O CC deve assumir a responsabilidade pelos 
atos praticados no exercício das suas funções.

Competência Artigo 3.º, n. º1, alínea e

O CC deve exercer a sua profissão de forma 
diligente, usando os conhecimentos e técnicas 
divulgadas, respeitando a lei, os princípios 
contabilísticos e os critérios éticos.

Confidencialidade Artigo 3.º, n. º1, alínea f
O CC deve guardar sigilo profissional sobre os 
fatos e documentos que tome conhecimento no 
exercício das suas funções.

Equidade Artigo 3.º, n. º1, alínea g
Deve ser garantido pelo CC um igual trato de 
todas as entidades a quem presta serviços.

Lealdade Artigo 3.º, n. º1, alínea h

O CC deve nas suas relações recíprocas, 
proceder com correção e cividade, abstendo-
se de qualquer ataque pessoal ou alusão 
depreciativa, pautando a sua conduta pelo 
respeito das regras da concorrência e pelas 
normas legais vigentes, por forma a dignificar a 
profissão.
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Ao longo de todo o estágio e de todas as tarefas desempenhadas, a minha conduta 

regeu-se pelos princípios presentes no CDCC, pois a Conceito Norte Lda, e todos os seus 

colaboradores, pautam-se por uma boa conduta ética, tanto na elaboração de todas as 

demonstrações financeiras, como na relação com os seus clientes.  
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CAPÍTULO 4. ESTUDO EMPÍRICO 

Este capítulo é dedicado ao estudo empírico desenvolvido para avaliar a importância 

da gestão orçamental nas empresas portuguesas. Em seguida, é relatado o método de 

investigação escolhido, bem como os resultados e respetiva discussão.  

4.1 Metodologia 

Este trabalho tem um duplo objetivo. Primeiro visa detalhar as atividades decorrentes 

do estágio na Conceito Norte Lda, cumprindo assim com os requisitos presentes no 

RIEEP da OCC. Além disso procura compreender com que frequência as empresas se 

socorrem da gestão orçamental e quais as razões subjacentes à utilização dessa 

ferramenta. 

 Consequentemente, as questões de partida são as seguintes: 

 Com que frequência as empresas se socorrem da gestão orçamental? 

 Quais as razões subjacentes à utilização dessa ferramenta? 

Na elaboração desta investigação o instrumento metodológico adotado é o estudo de 

caso da Conceito Norte, Lda que, segundo Scapens (1990), cada vez mais tem sido usado 

como método de investigação na área da contabilidade de gestão. 

De acordo com Yin (2003, p. 13) “o estudo de caso é uma pesquisa empírica que 

investiga um fenómeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real e cujos limites 

entre o fenómeno e a vida real não são claramente evidentes.” Este instrumento 

metodológico é um dos muitos existentes que auxiliam a pesquisa nas ciências sociais, 

mas o estudo de caso é o melhor método a utilizar quando são levantadas questões do 

género “Quem” e “Porquê” (Yin, 2003). 

No que respeita ao método de recolha dos dados, recorreu-se ao inquérito por 

questionário, que, de acordo com Quivy e Campenhoudt (2008, p.188): 
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Consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma 

população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, 

às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às 

suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento 

ou de um problema, ou ainda sobre qualquer outro ponto que interesse aos investigadores. 

O questionário é constituído por um número limitado de questões que requer o 

autopreenchimento por parte dos inquiridos. O presente questionário, direcionado aos 

clientes da Conceito Norte, Lda, é composto por diversas questões fechadas em que o 

participante deve escolher a opção que vai de encontro à sua opinião. As questões 

fechadas presentes no questionário podem ser divididas em duas classes: questões de 

resposta única e questões de escala de Likert com 5 pontos. 

O presente questionário (apêndice 2) foi enviado juntamente com uma carta de 

apresentação (apêndice 1), tendo as diferentes questões sido agrupadas da seguinte forma: 

Fonte: Adaptado de Alves (2006) 

Tabela 2: Etapas de realização de uma proposta de questionário 

Etapa Passos
Definir objetivos e hipóteses a testar
Definir calendário e recursos
Definir a população
Determinar a dimensão da amostra e técnica a utilizar
Escolher método de recolha de dados
Elaborar o questionário
Testar o questionário

2 Recolha de dados Obter dados claros, não enviesados e atualizados
Método automático de entrada de dados
Passar dados para o software  de análise
Examinar os dados
Verificar os pressupostos dos métodos de análise
Cálculo das variáveis transformadas
Definir escala das variáveis
Escolher software  analítico
Produzir estatísticas descritivas e representações gráficas
Construir modelos explicativos
Registar análises executadas
Interpretar resultados
Personalizar quadros e gráficos
Tornar o relatório simples e de fácil interpretação
Apresentação dos resultados
Controlar segurança e confidencialidade

Planeamento e desenho do questionário1

Acesso aos dados3

Preparação dos dados4

Análise dos dados5

Preparação do relatório final6

Divulgação dos resultados7
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 Secção 1: Caracterização dos clientes da amostra, tendo em conta o ano de 

fundação, sector de atividade, volume de negócios, categoria da entidade, número 

de trabalhadores e departamentos da entidade. 

 Secção 2: Avaliação do nível de adoção do orçamento por parte das entidades, e 

quais as razões que levam as entidades a usarem ou não a gestão orçamental. 

Neste grupo, procurou-se também avaliar quais eram as mais-valias a tirar da 

gestão orçamental, bem como quais as suas principais limitações. 

 Secção 3: Preparação do orçamento e aferição do responsável pela sua 

preparação, bem como da recetividade ao nível da participação dos colaboradores 

no processo orçamental. 

 Importa frisar que os questionários foram disponibilizados tanto em formato de papel 

como em formato digital, recorrendo ao programa Google Docs. Foram disponibilizadas 

estas duas vertentes de resposta de forma a que cada cliente pudesse optar por responder 

no formato que lhe fosse mais conveniente. Primeiramente, foi enviado no dia 19 de 

setembro de 2016 um email com a carta de apresentação e com o link do questionário. 

Posteriormente, foram enviados os mesmos questionários em formato de papel pelos 

Técnicos de Contabilidade que se deslocavam pessoalmente aos clientes (127 no total), 

para que pudessem recolher a informação, tendo sido determinado um período de 7 dias 

para obter as respostas, ou seja, até ao dia 26/9/2016. Após a data limite para responder 

aos questionários, foram recolhidos 50 questionários respondidos, o que representa uma 

taxa de resposta de 42,74%. 
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4.2 Caracterização da Amostra 

O questionário elaborado foi remetido aos 127 clientes da empresa Conceito Norte 

Lda, tendo sido obtidas, no final do prazo de preenchimento definido, 50 respostas 

perfazendo assim uma taxa de resposta de 42,74%. Na primeira questão do questionário 

pretendeu-se saber qual o ano de fundação das empresas. Desta forma, segue-se a figura 

7 que retrata os resultados obtidos. 

 

Através da figura 7 verifica-se que, das empresas que responderam ao questionário, 

16% foram fundadas em 2014. Por sua vez, 10% foram fundadas em 2015, 6% em 2007, 

2009 e 2012 e 4% em 2010, 2011 e 2013. Verifica-se assim que, mais de 50% das 

empresas foram fundadas após o ano de 2007 

As empresas mais antigas, correspondendo a 2% das que responderam ao 

questionário, foram fundadas em 1924. Desde esse ano até 2007, a percentagem varia 

entre os 2% e 4%.  

De seguida pretendeu-se saber qual o sector de atividade das empresas. Tratando-se 

de uma questão de resposta aberta, as respostas acabaram por ser bastante diversificadas, 

conforme se encontra na tabela 3. 
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Figura 7: Ano de fundação: por empresa (%) 
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Tabela 3: Sector de atividade: por empresa (%) 

Sector de Atividade Freq. Absoluta Freq. Relativa 
Gestão de participações 2 4% 

IT 6 12% 
Gestão, consultoria e/ou contabilidade 7 14% 

Medicina 5 10% 
Comércio 8 16% 

Fabrico de produtos 7 14% 
Construção Civil 3 6% 
Sector Automóvel 3 6% 

Hotelaria 3 6% 
Outros 6 12% 
Total 50 100% 

 

Após o agrupamento das respostas obtidas, é possível concluir que, das 50 empresas 

que responderam ao inquérito, 16% têm o comércio como sector de atividade, 

representando assim a maioria. Ainda, 14% são do ramo da gestão, consultoria e/ou 

contabilidade, também 14% são do ramo de fabrico de produtos, e 12% são de tecnologias 

da informação (IT).  

Outra das questões colocadas no questionário foi com o objetivo de saber qual o 

volume de negócios que as empresas apresentaram em 2015. Assim, as respostas obtidas 

estão representadas na figura 8. 

 

Figura 8: Volume de Negócios em 2015 
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Verifica-se que 22% empresas tiveram um Volume de Negócios que variou entre 

€100.001 e €500.000 e outras 22% entre €1.000.000 e €5.000.000. Ainda, 20% empresas 

tiveram entre €50.001 e €100.000, e por fim, apenas 8% tiveram um Volume de Negócios 

superior a €5.000.001. 

Verifica-se então que uma grande fatia, isto é, 60% das empresas têm um volume de 

negócios entre €50.000 e €500.000. 

A figura 9 refere-se à questão sobre a categoria da entidade em 2016 

 

Da análise do gráfico verifica-se que, das 50 empresas que responderam ao inquérito, 

a maioria, isto é, 68% empresas, são microentidades. Além disso, 20% são pequenas 

entidades, 6% são uma média entidade e outras 6% são uma grande entidade. 

Na figura 10 estão apresentados os resultados obtidos relativamente à questão sobre 

o número de trabalhadores que a empresa tem ao seu dispor.  
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É então possível verificar que 14% empresas têm apenas 2 trabalhadores, sendo esta 

a situação que mais se verifica. Seguem-se as empresas com apenas 1 trabalhador e com 

três trabalhadores, apresentando a mesma percentagem 12%. Apenas 18% das empresas 

têm 17 ou mais trabalhadores. É ainda possível verificar que 60 % das empresas têm 5 ou 

menos trabalhadores e que a maior empresa tem 291 trabalhadores. 

Com o questionário, procurou-se também saber se a empresa está organizada por 

departamentos. Assim, as respostas obtidas estão representadas na tabela 4.  

Tabela 4: Organização por departamentos 

 Freq. Absoluta Freq. Relativa 
Sim 19 38% 
Não 31 62% 

Não sabe/Não responde 0 0% 
Total 50 100% 

 

Verifica-se então que apenas 38% empresas estão organizadas por departamentos e 

as restantes 62% não. 

De forma a complementar a questão anterior do questionário, caso a resposta fosse 

“Sim”, foi solicitado às empresas que indicassem em quantos departamentos se encontra 

dividida. Assim, e conforme a tabela 5 das 19 empresas consideradas, 32% empresas têm 

2 departamentos, 26% têm 4 departamentos, 21% têm 3 departamentos, 16% têm 5 

departamentos e apenas 5% empresa está dividida em 7 departamentos.  

Tabela 5: Número de departamentos: por entidade (%) 

Nº de Departamentos Freq. Absoluta Freq. Relativa 
2 6 32% 
3 4 21% 
4 5 26% 
5 3 16% 
7 1 5% 

Total 19 100% 
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4.3 Análise e discussão dos resultados 

Depois de concluída a caracterização da amostra pertencente à secção 1 do 

questionário, procede-se de seguida à análise e discussão das respostas obtidas nas 

secções 2 e 3. 

A figura 11 representa as respostas obtidas para a questão “A entidade utiliza algum 

tipo de orçamento?” 

 

Verifica-se que, num total de 50 empresas que responderam ao inquérito, 60% 

empresas não utilizam orçamento, 28% utilizam orçamento formal e apenas 8% utilizam 

orçamento informal.  

Na figura 12 estão representados os resultados da questão que foi colocada para 

compreender o motivo pelo qual, as empresas que responderam negativamente à questão 

anterior, não recorrem ao orçamento. 
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Figura 11: Grau de utilização do orçamento: por entidade (%) 
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Verifica-se que a maioria das empresas se centraram em apenas duas respostas. 

Assim, das 30 empresas que não utilizam nenhum orçamento, 50% consideram que o 

orçamento não é uma mais-valia, 47% têm trabalhadores insuficientes nos quadros e, 

consequentemente, a elaboração de um orçamento não é possível. Finalmente apenas 3% 

empresa respondeu que não tem orçamento, pois não sabe a quem recorrer para tal.  

Como se pode verificar, de uma forma geral, as empresas consideram que o orçamento 

não é uma mais-valia para o seu desenvolvimento, indo ao encontro do estudo realizado 

por Merchant (1981) que refere que empresas de menor dimensão têm mais propensão 

para desconfiar da mais-valia do orçamento, e por esse motivo, não o usam com mais 

frequência. 

Daqui em diante, os dados analisados correspondem apenas a 18 empresas, isto é, às 

empresas que recorrem à utilização do orçamento, uma vez que as perguntas colocadas 

no questionário apenas se dirigiam a elas. 

O grau de importância que estas empresas atribuíram a algumas das funções do 

orçamento na gestão está representado na figura 13. 

 

Da análise da figura, verifica-se que, das empresas que responderam que utilizam 

orçamento, 56% responderam que a função de planeamento é importante, 39% 

responderam que é muito importante e apenas 6% responderam que é algo importante.  

Figura 13: Importância atribuída às funções do orçamento na gestão 
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É de realçar que nenhuma empresa atribuiu uma nota “negativa” ao planeamento, 

sendo possível concluir que a função de planeamento é considerada essencial. E ainda, 

apenas 5% das empresas consideraram esta função algo importante, sendo que a parte 

significativa das respostas centram-se entre o importante e muito importante. Desta 

forma, não surge qualquer dúvida que esta função gerou concordância nas respostas. 

Quanto à função de comunicação, 28% das empresas responderam que é algo 

importante, outras 28% responderam que é pouco importante, 22 % responderam nada 

importante, 11% responderam que é importante e finalmente 11% referiram que esta 

função é muito importante. As empresas que consideram esta função como importante e 

muito importante, representando 22%, igualam as empresas que consideram que a 

comunicação é nada importante (22%). Ainda, sendo que a percentagem de empresas que 

considera esta função pouco importante e algo importante é a mesma (28%), pode-se 

afirmar que as respostas estão igualmente balançadas entre uma opinião “positiva” e 

“negativa”. Verifica-se então que esta função gerou uma diversidade de respostas. 

Relativamente à função de controlo, verifica-se que a grande maioria das empresas, 

isto é 67%, afirmaram que é muito importante. Constata-se também que a opção nada 

importante foi descartada, sendo que nenhuma das empresas inqueridas a selecionou. 

Ainda, das restantes empresas, 17% responderam que a função de controlo é importante, 

11% que é pouco importante e 6% que é algo importante.  

No caso da coordenação, 39% das empresas responderam que esta função é 

importante, 28% afirmaram que é algo importante, 17% responderam nada importante, 

11% pouco importante e apenas 6% responderam que é muito importante. Verifica-se 

que, apesar de algumas empresas considerarem que esta função não é fulcral, 

respondendo pouco importante ou nada importante, correspondendo a 28% das empresas 

inquiridas, a percentagem de empresas que consideram esta função importante (39%), 

supera claramente o valor anterior. Desta forma, a coordenação tem um balanço positivo 

quanto à importância do orçamento na gestão.  

Na função de motivação, a maioria das empresas, isto é 33%, consideram que esta é 

importante. É de notar, que nenhuma empresa considera a função motivação como muito 

importante. Ainda, 28% consideram que é algo importante, outras 28% que é nada 

importante e, finalmente, 11% responderam que é pouco importante. Desta forma, a 

importância desta função, tendo em conta os resultados, não é muito clara pois, para além 
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de nenhuma empresa a considerar muito importante, e da maioria tê-la considerado 

importante, há uma grande percentagem que a classificam como nada importante. 

Por fim, na função de avaliação do desempenho, 44% das empresas afirmaram que é 

importante, 28% responderam que é muito importante, 22% que é algo importante e 6% 

responderam que é pouco importante. Verifica-se que não houve nenhuma empresa que 

classificasse esta função como nada importante. A classificação desta função como 

importante e muito importante corresponde a 72% dos respondentes, podendo-se concluir 

que a avaliação do desempenho tem um papel importante para os inquiridos no 

orçamento.  

Após esta análise, é possível concluir que as funções do orçamento com um papel 

mais importante são o planeamento e o controlo, o que vai ao encontro ao que foi descrito 

por Douglas (1994), Drury (2015) e Merchant (1981) quando referiram que as 

organizações continuam a focar-se nestes dois propósitos, designando-os como o duplo 

objetivo do orçamento. Para além do planeamento e do controlo, a avaliação do 

desempenho também obteve respostas muito positivas, indo ao encontro ao que foi citado 

por Drury (2007) e Jordan et al. (2011). 

Para além da questão anterior, relativa ao grau de importância que as empresas 

atribuem às funções do orçamento, foi também solicitado às empresas que indicassem o 

grau de relevância que atribuem a uma série de limitações no processo orçamental. As 

limitações consideradas são as seguintes: gestão do calendário, excesso de burocracia, 

Figura 14: Grau de relevância das limitações no processo orçamental 
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dificuldade de comunicação entre departamento, dificuldade de obtenção de dados e falta 

de pessoal especializado no processo orçamental. Os resultados obtidos estão 

representados na figura 14. 

Na limitação sobre a gestão do calendário, das 18 empresas, 39% responderam que é 

importante, 22% consideram pouco importante e outras 22% nada importante, 11% 

responderam que é algo importante e apenas 6% empresa afirmou que é muito 

importante.  

Em relação ao excesso de burocracia, 33% empresas responderam que é pouco 

importante, outras 33% responderam que não é nada importante e nenhuma empresa 

afirmou que esta limitação é muito importante. Apenas 17% consideram que é importante 

e outras 17% que é algo importante. Desta forma, é possível concluir que o excesso de 

burocracia não é uma limitação relevante à preparação do orçamento. 

Relativamente à dificuldade de comunicação entre departamentos, 39% empresas 

responderam que não é nada importante, 28% referiram que é pouco importante, 22% 

que é algo importante e 11% que é importante. Desta forma, e para além de nenhuma 

empresa ter considerado este parâmetro como muito importante, verifica-se que a maioria 

das empresas (67%) consideram que a dificuldade de comunicação entre departamentos 

não é uma limitação disna de relevo. 

De realçar que as limitações apontadas por Jordan et al. (2011) (gestão do calendário, 

excesso de burocracia e comunicação entre departamentos) não são consideradas de 

grande importância para as empresas, sendo até, na sua maioria, consideradas pouco ou 

nada importantes. 

Em relação à dificuldade em obter dados, 44% empresas afirmaram que é importante, 

28% responderam que é algo importante, 17% responderam que não é nada importante 

e as restantes 12% responderam pouco importante (6%) e muito importante (6%). 

Verifica-se que metade das empresas classificam esta limitação como relevante, 

conforme referido por Needle e Crosson (2010). 

Por fim, no caso de falta de pessoal especializado no processo orçamental, 28% 

empresas referiram que esta limitação é importante, 22% consideram pouco importante 

e outras 22% algo importante, 17% responderam que é muito importante e apenas 11% 

afirmaram que não é nada importante. Verifica-se que esta limitação, quando comparada 
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com as outras, foi a que recolheu melhor percentagem como muito importante. Ainda, 

45% das empresas considera a falta de pessoal especializado no processo é relevante. No 

entanto, verifica-se que 33% das empresas consideram que esta limitação não é relevante. 

Na tabela seguinte (tabela 6) estão apresentados os resultados quanto à criação de um 

manual do orçamento. 

Tabela 6: Grau de utilização do manual do orçamento 

 Freq. Absoluta Freq. Relativa 
Sim 7 39% 
Não 11 61% 

Não sabe/Não responde 0 0% 
Total 18 100% 

 

Assim, podemos verificar que, das 18 empresas que responderam que utilizam 

orçamento, 61% empresas afirmaram que não têm nenhum manual do orçamento e apenas 

37% afirmam que têm. Assim, verifica-se que a maioria das empresas, não criam qualquer 

manual de orçamento ao longo do processo orçamental. 

Foi ainda questionado às empresas sobre o grau de importância que atribuem à missão 

e visão da entidade e aos objetivos traçados no início do ano, aquando da elaboração do 

orçamento. Desta forma, tendo em conta os resultados obtidos (figura 15), pode-se 

verificar que, relativamente à missão da entidade, 50% das empresas responderam que é 

algo importante, 22% responderam que não é nada importante, 11% consideram-na 

pouco importante e outros 11% importante, sendo que apenas 5% responderam que é 

muito importante. Refira-se que metade das empresas classificam a missão da entidade 

como algo importante e, tendo em conta as restantes empresas, 33% considerando pouco 

ou nada importante e apenas 17 % classificando como importante e muito importante. 

Em relação à visão da entidade, verifica-se de imediato que as percentagens de 

importância atribuídas são exatamente as mesmas que as obtidas quanto à missão da 

entidade. Assim, o que anteriormente foi analisado, aplica-se de igual forma a este 

parâmetro. Recorrendo ao trabalho de Harrison (2003), estes estudos podem ser 

justificados pela existência de  uma certa confusão relativamente aos termos missão e 

visão, ao que Carvalho e Filipe (2004) acrescentam que, por esse motivo há cada vez mais 

empresas a optar por uma fórmula híbrida de visão/missão. 
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Por fim, quanto aos objetivos traçados no início do ano, a grande maioria, isto é 67% 

das empresas, responderam que é importante, 17% responderam que é muito importante, 

11% que é algo importante e apenas 6% responderam que não é nada importante. 

Verifica-se que não houve nenhuma empresa respondente que considerasse este 

parâmetro pouco importante. Sendo que 84% das empresas consideram este parâmetro 

importante ou muito importante, podendo daqui inferir que os objetivos traçados no inicio 

do ano têm influência na elaboração do orçamento. 

Relativamente ao responsável pela preparação do orçamento, os dados recolhidos 

estão representados na tabela 7. É de salientar que nos dados que se seguem, as 18 

empresas abordadas poderiam nomear mais do que um responsável pela elaboração do 

orçamento. Desta forma, a soma da frequência absoluta não corresponde a 18 e da 

frequência relativa a 100%. 

Tabela 7: Responsável na entidade pela elaboração do orçamento 

 Freq. Absoluta Freq. Relativa 
CEO 11 61% 

Contabilista Certificado 4 22% 
Departamento criado para o efeito 1 6% 

Orçamentista 1 6% 
Diretor financeiro 5 28% 

Não sabe/Não responde 0 0% 
 

Assim sendo, 61% das empresas afirmam que a elaboração do orçamento é da 

responsabilidade do CEO, 28% responderam que é da responsabilidade do Diretor 

Financeiro, 22% referiram que é o Contabilista Certificado o responsável e, por fim, 6% 

Figura 15: Fatores influentes na elaboração do orçamento 
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responderam que é um departamento criado para o efeito ou o Orçamentista. É então 

possível afirmar que o CEO é, na maioria das empresas, o responsável por esta função.  

Quanto aos orçamentos utilizados pelas empresas, segue-se a tabela 8, que contém os 

dados recolhidos. Refira-se que nesta situação, tal como na anterior, cada empresa pôde 

selecionar várias opções.  

Tabela 8: Orçamentos usados por cada entidade 

 Freq. Absoluta Freq. Relativa 
Orçamento de Vendas 15 83% 

Orçamento de Produção 13 72% 
Orçamento de Compras 9 50% 

Orçamento de Gastos de distribuição, 
administração e financeiros 

14 78% 

Orçamento de Capital 7 39% 
Orçamento de tesouraria 9 50% 

Demonstrações financeiras previsionais 11 61% 
 

Da análise da tabela verifica-se que 83% das empresas responderam que utilizam o 

orçamento de vendas, 78% orçamento de gastos de distribuição, administração e 

financeiros e 72% utilizam orçamento de produção. Desta forma, estes orçamentos são 

claramente os mais usados por parte das empresas. No entanto, verifica-se que os outros 

orçamentos também são bastantes usados e que o orçamento de capital corresponde ao 

menos utilizado. 

Na última questão do questionário, tentou-se perceber qual o nível de participação 

dos colaboradores ao longo do processo de preparação do orçamento.  

Figura 16: Nível de participação dos colaboradores no processo orçamental 
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Assim, e através da figura 16 pode-se concluir que, 89% das empresas responderam 

que não há participação dado que é a chefia que decide o orçamento e apenas 11% 

responderam que existe participação ativa de todos os colaboradores. Verifica-se que 

estamos na presença de uma maioria de orçamentos impostos (top-down budgeting) e, 

consequentemente, tendo em conta o que foi referido por Edwards et al. (1993), poderá 

ter efeitos negativos no modo como os trabalhadores encaram o orçamento, o que por sua 

vez poderá provocar um mau desempenho do mesmo.  

Os resultados obtidos vão ao encontro ao estudo realizado por Warue e Wanjira 

(2013), o qual refere que as empresas de menor dimensão estão mais limitadas na 

participação no orçamento, isto porque a esmagadora maioria das empresas que 

responderam ao questionário são micro ou pequenas entidades.  

4.3 Análise da associação estatística entre variáveis do orçamento 

Os dados analisados de seguida foram tratados estatisticamente pelo software 

Statistical Package for Social Science SPSS.  

De modo a analisar estatisticamente as variáveis do orçamento, recorreu-se ao teste 

não-paramétrico de independência do Qui-Quadrado (Chi-square). Este teste é utilizado 

quando é necessário averiguar se duas variáveis são independentes, sendo que, este tem 

como suporte a avaliação da tabela de contingência que liga as duas variáveis (Laureano, 

2011).  

Antes de proceder à análise de algumas questões presentes no questionário, é 

necessário referir que as questões analisadas de seguida foram escolhidas devido à sua 

presença na revisão da literatura. Por sua vez, os resultados que constam no teste de 

independência do Qui-Quadrado (apêndice 3) não verificam a condição necessária para 

que a sua aplicação seja possível, isto é, menos de 20% das células têm frequência 

esperada menor que cinco (Laureano, 2011). De modo a superar esta situação, é possível 

interpretar os resultados através do teste de Fisher (Fisher´s Exact Test), que consta nas 

tabelas dos testes de independência do Qui-Quadrado. 

Deste modo, foram feitos três testes diferentes, analisando algumas das questões 

colocadas no questionário. 

Em primeiro lugar testou-se a associação entre o volume de negócios e a utilização 

do orçamento (questões 1.3 e 2.1 do questionário). Com a aplicação do teste concluiu-se 
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que, para um nível de significância de 0,05 é possível afirmar que o volume de negócios 

e a utilização do orçamento estão estatisticamente relacionados (  = 15,608; p-value = 

0,040). De seguida analisou-se a questão 1.5 “Número de trabalhadores?” com a questão 

2.1 “A entidade utiliza algum tipo de orçamento?”, e concluiu-se que, para um nível de 

significância de 0,05 é possível referir que o número de trabalhadores e a utilização do 

orçamento não são independentes, ou seja, estão estatisticamente relacionados (  = 

62,423; p-value = 0,000). Estes resultados corroboram os estudos de Mulani (2015), que 

concluiu que a dimensão da organização é um dos fatores que mais influência a utilização 

e o processo orçamental. 

Por fim, foi ainda observada a possível associação entre a categoria das empresas e o 

responsável pela elaboração do orçamento (questões 1.4 e 3.1 do questionário). Concluiu-

se assim que, para um nível de significância de 0,05 é possível referir que a categoria da 

empresa e o responsável pela elaboração do orçamento são independentes, ou seja, não 

estão estatisticamente relacionados (  = 16,678; p-value = 0,115), não corroborando com 

os trabalhos desenvolvidos por Burns et al. (2013). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÃO  

5.1 Principais Conclusões  

A utilização da gestão orçamental é considerada por vários autores, como uma 

ferramenta de grande importância para os gestores e para que estes sejam capazes de 

tomar melhores decisões. 

Para Khemakhem (1978), o orçamento é um documento no qual vem expresso, em 

termos quantitativos, os aspetos da atividade de uma entidade. O orçamento é considerado 

como uma etapa integrante da estratégia da entidade e apresenta um grande leque de 

finalidades e de mais-valias para a gestão. De acordo com a literatura, a dimensão da 

organização tem impacto na gestão orçamental, tanto ao nível da sua adoção como ao 

nível da complexidade dos seus processos. 

Para que a gestão orçamental seja implementada com sucesso, é necessário ter em 

atenção uma série de aspetos, como a comunicação e o apoio da gestão de topo, o 

propósito do orçamento, a participação no orçamento e a forma de obtenção da 

informação necessária. Se algum destes parâmetros não for tratado corretamente, vão 

surgir várias dificuldades ao longo do processo orçamental, as quais podem ter um 

impacto negativo na sua adoção e podem mesmo até adulterar os resultados obtidos pela 

organização. 

Apesar da grande aprovação por parte de vários autores, há quem critique fortemente 

o orçamento e a mais-valia da sua utilização para a gestão, existindo no ar uma discussão 

relativamente ao uso do orçamento. Assim, este trabalho surgiu de modo a tentar dissipar 

algumas dúvidas em torno desta controvérsia. 

O presente estudo teve como objetivo a análise da importância da gestão orçamental 

para os clientes da Conceito Norte Lda, e de forma a alcançá-lo procurou-se obter resposta 

às questões que se seguem: 

 Com que frequência as empresas se socorrem da gestão orçamental? 

 Quais as razões subjacentes à utilização dessa ferramenta? 

Da análise aos questionários remetidos aos clientes, foi possível tirar as seguintes 

conclusões: 
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 O orçamento não é adotado por mais de metade dos respondentes, sendo que os 

maiores motivos apontados para a não utilização do orçamento são a falta de 

trabalhadores de quadros e a perceção de que o orçamento não seria uma mais-

valia para a organização; 

 Da importância do orçamento para a gestão, pode-se apontar o planeamento e o 

controlo como os mais relevantes, sendo que a avaliação do desempenho também 

recolheu respostas bastantes positivas por parte dos respondentes ao questionário; 

 Quanto às maiores limitações no processo orçamental, foi atribuída uma 

importância maior à dificuldade na obtenção de dados e à falta de pessoal 

especializado no processo orçamental; 

 Quanto ao grau de utilização do manual do orçamento, foi possível apurar que 

uma grande maioria não tem a preocupação de proceder à sua criação; 

 Da informação retirada da análise aos fatores que podiam influenciar a elaboração 

do orçamento, pode-se concluir que não é dada importância à missão e à visão da 

entidade e que os objetivos traçados anualmente revelaram ter uma grande 

importância para os respondentes; 

 Quanto aos responsáveis pela elaboração do orçamento, pode-se concluir que na 

maior parte dos casos é o CEO da empresa que assume esse papel, sendo que o 

Contabilista Certificado e o Diretor Financeiro também obtiveram um 

considerável número de respostas; 

 Quanto ao nível de participação dos colaboradores no processo orçamental, 

podemos apurar que, numa esmagadora maioria dos casos, o orçamento é 

imposto, ou seja, não há participação por parte dos colaboradores no processo 

orçamental. 

Relativamente à associação entre o Volume de Negócios e a utilização do orçamento, 

apurou-se que estas duas variáveis são dependentes. O mesmo se passa com o número de 

trabalhadores da entidade e a utilização do orçamento que, após a análise, também se 

pode verificar que são dependentes. Com estas duas análises podemos então concluir que 

a dimensão da organização é um fator influente na adoção ou não do orçamento. 

Uma última conclusão retirada do estudo realizado, prende-se com o facto da 

categoria da entidade e o responsável pela preparação do orçamento serem duas variáveis 

independentes. 
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Por fim, importa ainda salientar que o objetivo relativo à dispensa do estágio 

profissional da Ordem dos Contabilistas Certificados foi cumprido com a entrega do 

relatório das atividades desenvolvidas ao longo do estágio na entidade acolhedora, 

durante o período de 17 de agosto de 2015 a 29 de fevereiro de 2016. 

 

5.2 Contributo e limitações do estudo e pistas para investigação futura 

A realização deste trabalho permitiu alargar o conhecimento quanto à utilização da 

gestão orçamental. Para isso, recorreu-se a um estudo de caso na empresa Conceito Norte 

Lda, que possibilitou avaliar a importância do orçamento para os seus clientes.   

Ainda que este estudo tenha tido um contributo positivo para o entendimento da 

importância da gestão orçamental, não deixa de ter limitações. Assim, este estudo torna-

se também ele num ponto de referência para futuras investigações. Como primeira 

limitação, podemos destacar a baixa taxa de resposta ao questionário. Um aspeto que 

também pode ser apontado como ponto negativo é o facto de alguns parâmetros serem de 

difícil interpretação, uma vez que apenas o questionário foi usado como fonte de obtenção 

de informação. 

Quanto a pistas para investigação futura, seria interessante desenvolver estudos 

semelhantes com a aplicação do questionário a um maior número de empresas, de modo 

a obter resultados mais abrangentes. Seria de igual modo interessante testar outras 

variáveis relacionadas com o orçamento e a sua dependência/independência. Por último, 

seria também aconselhável num estudo deste género, utilizar entrevistas de modo a 

validar informação qualitativa. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1. Carta de Apresentação  

Prezado Cliente da Conceito Norte,  

Na qualidade de aluno do curso de Mestrado em Contabilidade, da Universidade do 

Minho, estou a realizar o meu Relatório de Estágio, cujo tema é "A importância da Gestão 

Orçamental para os clientes da Conceito Norte”, sob a orientação do Professor Doutor 

Carlos Menezes, professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. 

Um dos grandes objetivos deste trabalho é procurar compreender com que frequência 

as empresas se socorrem da gestão orçamental, tentando verificar qual a razão por trás 

dessa decisão. Mais especificamente, este trabalho foca-se na avaliação das empresas que 

a contabilidade é feita na Conceito Norte situada em Matosinhos e pertencente ao grupo 

Conceito. 

Desta forma, venho solicitar a Vossa preciosa colaboração no preenchimento do 

questionário disponível na hiperligação que se apresenta a seguir, até ao dia 26/09/2016. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL 

Uma vez que o referido trabalho tem objetivos exclusivamente pedagógicos, 

assegura-se desde já o carácter de confidencialidade das informações recolhidas. 

Desde já os meus sinceros agradecimentos pela vossa colaboração, 

Pedro Oliveira 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSereEsvXVV5fynWhZO3TaZThtd0UJN2GXqGYjeK-3Lk7er5dQ/viewform


63 

 

Apêndice 2. Questionário 

Por favor, preencha os seguintes campos com os dados da empresa: 

1.1- Ano de fundação: _________________ 

1.2- Sector de atividade: _______________ 

1.3- Volume de negócios em 2015:  

(   ) < €50.000 

(   ) €50.001 > x < €100.000 

(   ) €100.001 > x < €500.000 

(   ) €500.001 > x < €1.000.000 

(   ) €1.000.001 > x < €5.000.000 

(   ) >€5.000.001 

1.4- Categoria de entidade em 2016: 

(   ) Microentidade 

(   ) Pequena entidade 

(   ) Média entidade 

(   ) Grande entidade  

1.5- Número de trabalhadores: _________________ 

1.6- A empresa está organizada por departamentos? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(  ) Não sabe/não responde 

1.6.1- Se sim, quantos? _____________ 

2.1- A entidade utiliza algum tipo de orçamento? 

(   ) Sim, formal. 

(   ) Sim, informal 

(   ) Não 

(   ) Não sabe/não responde 
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2.2- Se não utiliza nenhum tipo de orçamento, qual o motivo? 

(   ) O orçamento não é uma mais valia 

(   ) Falta de trabalhadores de quadros 

(   ) Razões monetárias 

(   ) Não sabe a quem recorrer 

(   ) Não sabe/ não responde 

2.3- Por favor, indique o grau de importância que atribui às seguintes funções do 

orçamento: 

Escala de 1 a 5 sendo: 1= nada importante; 2=pouco importante; 3=algo importante; 4= 
importante; 5=muito importante. 

 1 2 3 4 5 

Planeamento      

Comunicação      

Controlo      

Coordenação      

Motivação      

Avaliação de desempenho      

2.4- Por favor, indique o grau de relevância que atribui às seguintes limitações ao 

processo orçamental: 

Escala de 1 a 5 sendo: 1= nada importante; 2=pouco importante; 3=algo importante; 4= 
importante; 5=muito importante. 

 1 2 3 4 5 

Gestão do calendário       

Excesso de burocracia       

Dificuldade de comunicação entre departamentos      

Dificuldade de obtenção de dados      

Falta de pessoal especializado no processo orçamental       
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2.5- Ao longo do processo orçamental, existe a criação de algum manual do 

orçamento? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe/ não responde 

2.6- Aquando da elaboração do orçamento, qual o grau de importância que atribui 

aos seguintes fatores? 

Escala de 1 a 5 sendo; 1= nada importante; 2=pouco importante; 3=algo importante; 4= 

importante; 5=muito importante. 

 1 2 3 4 5 

Missão da entidade      

Visão da entidade      

Objetivos traçados no início do ano      

3.1- Quem é o responsável na entidade pela preparação do orçamento? 

(   ) CEO 

(   ) Contabilista Certificado 

(   ) Departamento criado para o efeito 

(   ) Orçamentista 

(   ) Diretor financeiro 

(   ) Não sabe/ não responde 

3.2- Quais são os orçamentos usados pela entidade? 

(   ) Vendas 

(   ) Produção 

(   ) Compras 

(   ) Gastos de distribuição, administração e financeiros 

(   ) Orçamento de Capital 

(   ) Orçamento de tesouraria 

(   ) Demonstrações financeiras previsionais 
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3.3- Qual o nível de participação dos colaboradores ao longo do processo de 

preparação do orçamento? 

(   ) Participação ativa de todos os colaboradores (Botton up) 

(   ) Não há participação, já que é a chefia quem decide o orçamento (Top down) 

(   ) Não sabe/ não responde 
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Apêndice 3. Testes em SPSS 

 

Tabela 9: Teste de Independência do Qui-Quadrado às questões 1.3 e 2.1 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Q1.3 * Q2.1 50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 18,958a 10 ,041 ,031   

Likelihood Ratio 19,391 10 ,036 ,028   

Fisher's Exact Test 15,608   ,040   

Linear-by-Linear 
Association 

3,375b 1 ,066 ,078 ,039 ,012 

N of Valid Cases 50      

a. 14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16. 
b. The standardized statistic is -1,837. 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. 
Sig. 

Exact 
Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,616 ,041 ,031 

Cramer's V ,435 ,041 ,031 
N of Valid Cases 50   

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Ficha Técnica  

Será que o volume de negócios influência a utilização do orçamento? 

 Hipóteses do Teste 

H0: o volume de negócios e a utilização do orçamento são independentes, ou seja, não 
estão relacionados. 

H1: o volume de negócios e a utilização do orçamento não são independentes, ou seja, 
estão relacionados. 
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 Regra de decisão 

Não rejeitar H0 se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H0 (aceitar H1) se Sig ≤ α = 0,05 

Tabela 10: Teste de Independência do Qui-Quadrado às questões 1.5 e 2.1 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Q1.5 * Q2.1 50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 82,487a 40 ,000 ,000   

Likelihood Ratio 56,340 40 ,045 ,000   

Fisher's Exact Test 62,423   ,000   

Linear-by-Linear 
Association 

5,886b 1 ,015 ,014 ,007 ,001 

N of Valid Cases 50      

a. 63 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 
b. The standardized statistic is -2,426. 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. 
Sig. 

Exact 
Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi 1,284 ,000 ,000 

Cramer's V ,908 ,000 ,000 
N of Valid Cases 50   

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Ficha Técnica  

Será que o número de trabalhadores influência a utilização do orçamento? 

 Hipóteses do Teste 

H0: o número de trabalhadores e a utilização do orçamento são independentes, ou seja, 
não estão relacionados. 

H1: o número de trabalhadores e a utilização do orçamento não são independentes, ou 
seja, estão relacionados. 
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 Regra de decisão 

Não rejeitar H0 se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H0 (aceitar H1) se Sig ≤ α = 0,05 

Tabela 11: Teste de Independência do Qui-Quadrado às questões 1.4 e 3.1 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Q1.4 * Q3.1 23 46,0% 27 54,0% 50 100,0% 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 13,918a 12 ,306 ,287   

Likelihood Ratio 14,316 12 ,281 ,214   

Fisher's Exact Test 16,678   ,115   

Linear-by-Linear 
Association 

6,917b 1 ,009 ,006 ,006 ,002 

N of Valid Cases 23      

a. 19 cells (95,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 
b. The standardized statistic is 2,630. 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. 
Sig. 

Exact 
Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,778 ,306 ,287 

Cramer's V ,449 ,306 ,287 
N of Valid Cases 23   

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Cannot be computed because unable to open temporary file. 

 

Ficha Técnica  

Será que a categoria da empresa está estatisticamente associada ao responsável pela 
elaboração do orçamento? 

 Hipóteses do Teste 

H0: a categoria da empresa e o responsável pela elaboração do orçamento são 
independentes, ou seja, não estão relacionados. 



70 

 

H1: a categoria da empresa e o responsável pela elaboração do orçamento não são 
independentes, ou seja, estão relacionados. 

 Regra de decisão 

Não rejeitar H0 se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H0 (aceitar H1) se Sig ≤ α = 0,05 
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