PLANEAMENTO E CONTROLO DA GESTÃO

O âmbito do controlo da gestão é conseguir realizar a estratégia das entidades pelo
desenvolvimento de instrumentos práticos da gestão, concebidos com os gestores e para
os gestores.

ENQUADRAMENTO:
Existem dois elementos fundamentais, que são a perceção de rentabilidade e a
perceção de sustentabilidade.
Nota: (Rentabilidade é o retorno esperado de um investimento descontando
custos, tarifas e inflação | Sustentabilidade é um conceito sistemático, relacionado com
a continuidade dos aspetos económicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade
humana. Propõe-se a ser um meio de configurar a civilização e atividade humanas, de tal
forma que a sociedade, os seus membros e as suas economias possam preencher as suas
necessidades e expressar o seu maior potencial no presente, e ao mesmo tempo preservar
a biodiversidade e os ecossistemas naturais, planeando e agindo de forma a atingir próeficiência na manutenção indefinida desses ideais. A sustentabilidade abrange vários
níveis de organização, desde a vizinhança local até o planeta inteiro.). Talvez teremos de
abdicar de uma para ter a outra.

Podemos definir que gerir não é mais que coordenar e motivar todas as pessoas de
uma entidade de forma a obter a melhor performance a vários níveis, promovendo a
comunicação e o alinhamento das iniciativas com a sua estratégia. No entanto, para que
tal possa ser posto em prática, com liderança, para além dos aspetos de natureza
motivacional e comportamental os gestores deverão exigir que lhes seja proporcionada
informação com três características fundamentais: oportunas, fiáveis e relevantes.
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No PROCESSO DO ENQUADRAMENTO podemos dividir em 4 grandes
fases:
1ºPlanear- Esta é a primeira fase do planeamento, nela, deve ser definido os
objetivos, deve ser estabelecido os programas de ação e deve determinar-se o orçamento.
2ºOrganizar- Nesta segunda fase devemos organizar as várias tarefas, como
departamentalizar, defenir as tarefas e as relações de autoridade.
3ºDirigir- Na parte da direção a preocupação maior será motivar, formar e
comunicar com os respetivos colaboradores.
4ºControlar- Nesta ultima fase deverá haver um controlo e assim medir os
resultados atuais, comparar os resultados com os padrões e tomar as medidas corretivas.

O PROCESSO DE CONTROLO:

‘’Traduzir em números os resultados’’.
O principal objetivo é comparar os resultados com previsões e identificar as causas
e os respetivos desvios.

A questão principal é: O que é que tem que ser alcançado? Como?
Devemos ter um foco no futuro.


Processo de gestão dedutivo e multidisciplinar;



Concebido para produzir metodicamente resultados;



Possibilita perceber a realidade;
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Construir um referencial futuro;



Com vista a atingir os objectivos pré-definidos;



Processo contínuo de tomada de decisões.

PROCESSO DE PLANEAMENTO:

Nos metodos de previsão:


Intuição



Estudos de mercado



Análise de séries cronológicas – analisar ao longo do tempo o que
poderemos obter, planear o nosso orçamento. Por exemplo: troca de pneus
no inverno.



Modelos econométricos - desenvolvimento de formulas que nos permitem
saber algo.

Características dos objetivos:


Quantificaveis



Realistas



Calendarizados



Motivantes



Uteis



De verificação possivel consistente.
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AS DEFINIÇÕES DO CONTROLO DE GESTÃO E A VISÃO DOS
GESTORES:

O controlo de gestão é o esforço permanente realizado pelos principais
responsáveis da empresa para atingir os objetivos fixados.
O controlo de gestão deve proporcionar a todos os responsáveis, os instrumentos
para pilotar e tomar decisões adequadas que assegurem o futuro da empresa.
As duas noções do controlo da gestão não são independentes e temos que ver que
um dos principais objetivos do controlo de gestão é, precisamente, conseguir realizar a
convergencia qualitativa e quantitativa entre os objetivos da empresa e os objetivos
individuais do responsável.

OS OITO PRINCIPIOS DO CONTROLO DA GESTÃO:


Os objetivos da empresa são de natureza diversa pelo que os instrumentos

de controlo de gestão não se referem apenas à dimensão financeira- isto é, existem outros
objetivos, como por exemplo os RH saberem até que ponto a empresa segue os princípios
legais.


Descentralização das decisões e a delegação da autoridade, são condições

do exercício do controlo de gestão – este segundo principio tem vantagens, tais como, o
potencial que tem para a empresa crescer, e criar sustentabilidade. Por ex, um colaborador
ficar doente e o seu serviço ficar bloqueado.


O controlo de gestão organiza a convergência de interesses entre cada

divisão ou sector e a empresa no seu todo. Concordância com a estratégia global‘’Trabalhar tudo em harmonia’’, nas diversas divisões de que forma é que vão participar
para atingir o objetivo.


Os instrumentos de controlo de gestão são concebidos com vista à ação e

não apenas à documentação ou burocracia- os intrumentos têm que ter utilidade.
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O horizonte do controlo de gestão é fundamentalmente o futuro e não

apenas o passado- perceber os erros para que assim se possa andar para a frente.


O controlo de gestão actua muito mais sobre os homens do que sobre os

números. Atua em cima de procedimentos. Base comportamental- devemos atuar nos RH
porque são eles que fazem acontecer o fim.


O sistema de sanções e recompensas é parte integrante do controlo de

gestão. Conduz a um sistema de incentivos- Relacionado com o ponto anterior, incentivar
os trabalhadores.


Os atores de 1ª linha no controlo de gestão são muito mais os responsáveis

operacionais do que os controladores de gestão- porque eles lidam muito mais com a ação
e são eles mais responsaveis do que os controladores da gestão.

No 2º e 3º princípios a definição do controlo da gestão continua com os objetivos
realizados pelos responsáveis descentralizados. Um perigo comum da descentralização
é certamente a falta de coordenação: cada área descentralizada pode priviligiar interesses
próprios, eventualmente contra os interesses e a realização dos objetivos globais da
empresa, isso justifica o terceiro princípio.

No 4º princípio diz nos que num sistema de controlo de gestão deve ser dada a
prioridade á ação. Um conjunto de instrumentos bem concebidos permite:


Ter rapidamente o conhecimento do que se passou;



Analisar a objetividade e seletividade, as causas e as consequencias dos

acontecimentos;


Estudar as possibilidades de ação para atingir os objetivos;



Situar essas ações em termos de prazo de realização.

O destino dos documentos de controlo de gestão não é o de proporcionar
documentação e enriquecer os arquivos da empresa, mas pelo contrário, de servirem para
ação.
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Um instrumento do controlo de gestão deve ser concentrado sobre o essencial,
digamos em 10 fatores críticos. Assim subordina-se o tratamento de números á elaboração
de planos de ação e á tomada de decisão, em vez de ser virado para uma base estatistica.

Por outro lado, diz nos o quarto e o quinto princípios que o horizonte do controlo
de gestão é principalmente o futuro. De facto, num determinado momento, podem surgir
dois tipos de questões:
- Qual é a nossa situação e quais os resultados no trimestre anterior?
- Quais serão os resultados e a nossa situação no fim do ano?
É suposto que o sistema de controlo de gestão responda às duas perguntas.
Os instrumentos do controlo da gestão apresentam um grau de simplicidade
condicionado pelas exigências da ação e da tomada de decisão e a sua prespetiva deve
ser, fundamentalmente, a quatificação dos resultados futuros.
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UTILIDADE E INTERESSE DO PLANO ESTRATÉGICO:


Analisar e gerir a mudança- a pressão em que os negócios envolvem o

gestor no dia a dia não lhe permite dedicar o tempo necessário e suficiente para refletir
com as mudanças do meio envolvente. É no entanto, fundamental que o gestor dedique o
tempo necessário para a reflexão de forma a preparar a empresa para se adaptar ás
mudanças e retirar as vantagens da situação existente;


Traçar as vias de desenvolvimento de forma coerente- são multiplas as

possibilidades de desenvolvimento. É necessário que as vias encontradas nas várias áreas
da empresa sejam coerentes entre si, de forma a se racionalizar a utilização dos recursos
escassos;


Melhorar os resultados da empresa- a fixação dos objetivos com algum

grau de ambição exige dos responsáveis um esforço permanente para os alcançar. É este
processo de estabelecer metas alcançáveis que conduz inevitavelmente a melhores
resultados;


Permitir a integração da empresa- durante todo o processo de planeamento

é fundamental a comunicação. É essa comunicação que irá assegurar a integração das
várias funções e divisões da empresa com planos coerentes entre si e com os seus
objetivos globais;


Servir de instrumento de aprendizagem- a criação de cenários, a definição

de estratégias e planos de ação sobre ambientes que se prevêem no futuro, são formas que
permitem aprender a decidir e a gerir o médio e longo prazo.
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4 CONDIÇÕES DE EFICÁCIA DO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO:


Vontade e empenho da direcção geral- será desnecessário pensar

implementar um processo de planeamento estratégico sem o envolvimento da direção
geral. Não basta manifestar vontade. Tem de lhe dedicar tempo e empenhar-se no
processo. O controlador de gestão poderá ser um excelente auxiliar desempenhando
tarefas de recolha de dados para apoio á tomada de decisão. Pode ainda contribuir com
algumas ideias mas as decisões terão de vir da Direção Geral;


Maturidade dos responsáveis operacionais em termos de gestão- O

planeamento estratégico exige um estilo de reflexão, de comportamento e de formas de
trabalho muito diferentes das dos problemas encontrados na gestão do dia a dia. Para isso
é fundamental que os responsáveis se libertem das tarefas diárias, que tenham uma
capacidade de análise sobre o meio envolvente e dos impactos que este tem sobre em
empresas em geral e a sua em particular. Exige criatividade e desejo de melhoria a longo
prazo.


Dimensão da empresa - maior ou menor formalidade consoante a dimensão

da empresa.


Natureza do negócio – seja por razões economicas, politicas, sociais ou

tecnológicas, há mercados cuja instabilidade pode tomar dificil a formalização do
processo de planeamento estratégico. Mas quanto mais instável a situação, maior a
exigência de reflexão estratégica. O planeamento estratégico refere-se ao processo de
identificação e escolha de estratégias adequadas para lidar com o meio envolvente
transformando as ameaças em oportunidades e procurando atingir objetivos prédefinidos. Nestas condições não se compreende nem se justifica a elaboração de um
documento escrito, formalizado e de grandes porporções. Poderá ser uma simples página,
bastando até que todos os que têm responsabilidade na alta direção tenham a cabeça
‘’arrumada’’ e com orientações comuns quanto ao caminho a seguir.
A razão de existir um documento escrito de maiores ou menores dimensões, o
plano.
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QUAIS AS FASES DO PLANO ESTRATÉGICO?


Informação - que conduz ao conhecimento das ameaças e das

oportunidades no meio ambiente e aos pontos fortes e fracos da empresa, face a esse meio.
A identificação de um problema ou de uma ameaça é normalmente a razão de introdução
do planeamento na entidade;


Formulação das alternativas estratégicas- que consiste na identificação de

estratégias alternativas para solucionar problemas ou aproveitar oportunidades;


Avaliação das alternativas- pelas análises e estudos sobre consequencias

de cada uma das alternativas;


Decisão- escolha de uma das alternativas que venha a considerar-se mais

interessante para o fim em vista. Pode eventualmente concluir-se que é preferível a
continuidade da estratégia atual relativamente e outras formulações;
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ESTRUTURA DO PLANO ESTRATÉGICO:


Enquadramento (leitura e apresentação da situação interna da empresa e

externa do mercado)


Visão



Missão



Princípios orientadores



Objetivos estratégicos por áreas funcionais



Parcerias



Quadro com metas e medidas de operacionalização, nomeadamente:

novas áreas de negócio a implementar e medidas e recursos a alocar para o cumprimento
dos objetivos


Plano de investimento e financiamento (genérico).
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Visão:
É o que a Instituição quer ser, onde quer chegar (sonho). É sempre desafiadora.
É o quadro claro que define o futuro, tendo o poder de motivar e inspirar

Missão:
É a razão de ser da empresa. Deve ser clara e conhecida por todos os seus
colaboradores.
Exemplo:
Cuidar da Saúde de todos aqueles que ama, a partir da Nutrição, atendendo às suas
necessidades nas mais diversas fases e momentos, alimentando, educando e contribuindo
para o alcance de uma qualidade de vida cada vez melhor.

Valores:
Pilares (moral) que sustentam as ações da Instituição. Aquilo que fundamenta a
nossa conduta.
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Os elementos de ação indireta: são elementos do ambiente externo que afetam o
clima em que ocorrem as atividades de uma organização, mas que afetam diretamente a
organização.

Clima em que ocorrem as atividades de uma organização, mas que afetam direta
e indiretamente a organização.
Político legal – grau de regulamentação e participação na economia, legislação
sobre monopólios, proteção ambiental, política de emprego, política de impostos, política
de importações, estabilidade governamental, política de financiamento, desenvolvimento
regional, privatizações / nacionalizações, envolvimento comunitário e aplicação das
diretivas comunitárias, relações diplomáticas.
Económico – Macroeconómico agregados: PIB, estrutura dos rendimentos, taxas
de inflação, taxas de juro, estabilidade monetária, preço das matérias-primas,
desemprego, custo e disponibilidade de energia, crescimento económico, transferência de
mercados – investimento direto, balança de pagamentos, entre outros.
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Sociocultural – população, demografia, mudanças de estilo de vida e hábitos de
consumo, dicotomias sociais, sensibilização acológica / ambiental, mobilidade social,
níveis de educação, justiça social, direito ao emprego, condições de trabalho, organização
sindical, aspetos culturais, entre outros, são alguns elementos que devem ser considerados
nesta análise.
Tecnológico – Gastos governamentais em investigação e desenvolvimento,
focalização governamental e da indústria no esforço tecnológico, novas descobertas /
desenvolvimentos, disponibilidade, acesso às tecnologias, velocidade de transferência de
tecnologia, taxas tecnológicas de absentismo – substituição tecnológica, proteção de
patentes e Know-How, entre outros.
Internacional – Especialmente importante para as empresas nos dias de hoje.
Torna-se útil analisar a estabilidade económica e política, ou por exemplo os incentivos
ao investimento estrangeiro do país em que se quer operar.

ANÁLISE AMBIENTE EXTERNO:

Ameaças:
•

Mercado Nacional e Internacional;

•

Concorrentes;

•

Fornecedores;

•

Política salarial defasada em relação ao mercado;

•

Competitividade do Mercado;

•

Evolução Tecnológica;

•

Falta de autonomia na gestão de recursos humanos;

•

Dificuldade de Mão de Obra.

Oportunidades:
•

Novas tecnologias

•

Participar em Eventos Científicos;

•

Abertura do mercado estrangeiro;

•

Desenvolver projetos científicos junto aos órgãos financiadores;
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•

Produtos substitutivos;

•

Desenvolver novos produtos a partir das necessidades do mercado;

•

Oferecer cursos de capacitação e desenvolvimento à sociedade.

ANÁLISE AMBIENTE INTERNO:

Pontos fracos:
•

Idade média alta dos funcionários;

•

Custos elevados;

•

Necessidade de modernização da apresentação dos produtos;

•

Necessidade de informatização e automação da produção e controle de

qualidade;
•

Ampliação do sistema informatizado;

•

Auto índice de absenteísmo;

•

Dificuldade de Comunicação;

Pontos fortes:
•

Criatividade da equipa;

•

Comprometimento da Equipa de colaboradores;

•

Desenvolvimento de Produtos em parceria com a sociedade;

•

Marca reconhecida;

•

Capacitação e habilidades;

•

Reconhecimento no mercado.

A análise de mercado consiste na identificação dos clientes e dos nossos
concorrentes.

Clientes
•

Quem são?

•

O que compram?
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•

Porque compram?

•

Como compram?

•

Com que periodicidade?

•

Onde compram?

•

Quanto compram?

•

Quanto valem os meus clientes?

•

Quanto vale o mercado, quanto espero vender?

•

Quanto pagam? - Preço

Identificação dos segmentos do mercado e do target.

Clientes
É importante que consigamos oferecer o valor acrescentado ao nosso cliente, mas
que ele o entenda como tal.

Concorrentes
−

Quem são?

−

Onde estão?

−

Que produtos/serviços produzem/comercializam? Que características

−

Como se diferenciam dos nossos?

−

Quanto vendem?

−

A que preços? Mais baixos que os nossos. O igual preço, mais caros que

têm?

os nossos?
−

Como comunicam os seus produtos/serviços?

−

Como distribuem os seus produtos?

−

Qual o seu poder económico, pertencem a algum grupo económico?

−

Quais as suas vantagens competitivas?

−

O que fazem eles melhor que a minha empresa?
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ORÇAMENTOS

O processo orçamental é uma fase essencial do controlo de gestão. No entanto,
será conveniente distinguir o controlo de gestão do processo orçamental pois há quem
confunda os dois. O controlo de gestão não pode ficar reduzido a uma dimensão
meramente técnica. Não basta fazer previsões e apurar desvios. Os orçamentos
constituindo um dos instrumentos técnicos do controlo da gestão ajudam os responsáveis
a dominarem a sua gestão.

Conceito de orçamento
O orçamento é um instrumento de gestão de apoio ao gestor no processo de
alcançar os objetivos definidos para a empresa, ou seja, é um instrumento de decisão e
ação. O que interessa em termos de gestão é atingir eficazmente os objetivos tendo em
conta os meios de que se pode dispor.

Objetivos, planos de ação e orçamentos são elementos inseparáveis. O orçamento
é uma ferramenta de implementação estratégica.
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Fases na elaboração do orçamento:
−

Fase 1:
Objetivos: Negociação e Fixação.

−

Fase 2:
Planos de ação: Escolha do alcance para os objetivos.

−

Fase 3:
Orçamentos: Quantificação Monetária dos planos.

Este ciclo permite que o orçamento tenha consistência e funcione como um
instrumento de gestão para conceber e escolher planos de ação pertinentes, tomando a
afetação de recursos eficiente e avaliar a evolução da empresa em relação aos objetivos,
servindo para controlo do desempenho corrente, e como sinal de alerta para os gestores.

A tendência que existe em muitas empresas de fazer o orçamento por extrapolação
de valores de períodos anteriores, inverte totalmente o processo tomando-o num mero
documento administrativo burocrático, sem qualquer utilidade como instrumento de
implementação da estratégia. Assim, os planos de ação são escolhidos em função dos
meios postos à disposição e os objetivos fixados a partir daquilo que é possível fazer com
esses recursos.

Objetivos:
Os objetivos entendidos como resultados quantificados no tempo, são
dependentes de vários fatores como a estratégia da empresa, a sua atividade económica,
a política dos concorrentes, etc. Para o efeito de quantificação é frequente encontrar-se,
entre outros, alguns dos seguintes objetivos: lucro líquido, rendibilidade dos capitais
investidos, quota de mercado, crescimento das vendas.
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Há objetivos mais importantes que outros e quantificados de forma coerente. Essa
quantificação deve ter em conta que os objetivos devem ser motivantes. Não devem ser
demasiado fáceis de conseguir, mas também não devem ser inacessíveis, pois isso
desencoraja o gestor na procura de atingir esses objetivos. Cabe então à direção geral
avaliar o que pode pedir aos seus colaboradores.

Planos de ação:
Um plano de ação é o resultado das decisões que se tomam sobre as atividades
que se executarão durante o ano seguinte.
Cada gestor encontra várias formas possíveis de alcançar os objetivos. (Por
exemplo: Para atingir o crescimento das vendas, o Diretor de Marketing pode interrogarse sobre um maior esforço publicitário ou um alargamento da atividade de prospeção.).
Ou seja, deve basear-se numa avaliação económica para além dos aspetos qualitativos.
O objetivo não é prever com exatidão o resultado final mas sim calcular com
realismo os custos e os resultados de cada ação. Quando o plano estiver mais ou menos
elaborado é possível perceber se o objetivo é alcançável.

Orçamento:
Enquanto documentos financeiros os orçamentos são a tradução monetária dos
planos de ação. Não são previsões.
Correspondem a uma atitude voluntariosa do gestor, enquanto a previsão resulta
da utilização de uma ou mais técnicas para estimar uma variável ou uma situação, são
então por isso um compromisso com o que se pretende conseguir tendo em conta as
previsões.
O controlador de gestão tem, neste processo orçamental um papel muito
importante, ou seja, deve garantir que os orçamentos sejam efetivamente um instrumento
de gestão, dentro do espirito que acaba de se descrever e não apenas um documento
preenchido apressadamente que é absolutamente necessário enviar para a chefia
hierárquica para satisfazer a formalidade burocrática.
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Controlo orçamental
É um instrumento de acompanhamento.
Vantagens que proporciona:


Estabelecimento de objetivos atingíveis e planos de ação exequíveis



Acompanhamento periódico da atividade



Conceção de ações corretivas.

Papel do orçamento na gestão

Instrumento de descentralização
A balança, a demostração de resultados e o orçamento de tesouraria sintetizam os
planos de ação e os objetivos em termos económico-financeiros que se pretende atingir.
Os planos de longo prazo assentam em realizações anuais
É importante que a Direção Geral assegure a coerência dos planos de ação de curto
prazo com as opções estratégicas que tomou. A análise do realismo dos planos de ação
assegura a descentralização da empresa. Ou seja, os responsáveis que assumem a
autoridade devem tomar decisões que ajudem à realização dos objetivos da empresa.
A delegação é apenas possível se for utilizada no sentido dos interesses da
empresa. Cada responsável participará na fixação dos objetivos dos centros de
responsabilidade que estão diretamente sobre a sua autoridade para que se consiga libertar
da execução e controlo diário o nível hierárquico que delega a sua autoridade.

O controlador de gestão tem um triplo papel a desempenhar:


Incentivar e auxiliar os operacionais a conceberem e a estudarem planos

de ação economicamente realistas e eficazes para alcançarem os seus objetivos;


Ajudar os operacionais e os seus superiores hierárquicos a avaliação desses

planos de ação. O controlador assume aqui um papel crítico. Deve por isso, numa fase
anterior à aprovação do orçamento expor o gestor operacional à sua analise critica, quer
colocando-o em perspetiva com o passado, quer em situações semelhantes na empresa ou
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no exterior, quer pondo em evidencia os riscos. Dessa forma são preparadas alternativas
para a ação.



Promover uma elevada qualidade no diálogo entre o gestor operacional e

o seu superior hierárquico.

O controlador de gestão é apenas um animador do processo, que deve motivar e
apoiar os responsáveis hierárquicos na elaboração dos seus planos de atividade,
proporcionando-lhes as informações necessárias e disponíveis e os instrumentos técnicos
para a sua fácil concretização.

Instrumento de planeamento
Uma

componente

importante

do

trabalho

orçamental

é

selecionar

sistematicamente o número de oportunidades e negócios que se apresentam a curto prazo
à empresa e subordina-las a um único conjunto de ações. O trabalho é feito em relação
aos objetivos.
O plano operacional é o ponto de partida para o processo orçamental. Este
estabelece os objetivos definidos no tempo e quantificados, bem como as grandes ações
de aplicação estratégica, ou seja, cada centro de responsabilidade conhece as grandes
linhas de orientação para a elaboração do plano anual.
O primeiro ano do plano operacional fornece os objetivos e a cobertura
orçamental. O trabalho orçamental neste caso limita-se a detalhar os planos de ação para
alcançar os objetivos e em relevar os orçamentos numa base mensal
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