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:
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.

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
resultados’’.

números

os

O principal objetivo é comparar
os resultados com previsões e
identificar as causas e os
respetivos desvios.

Passos Iniciais: Focar objetivos (entende-se, comprometer-se com os resultados no futuro) e
planear ações (escolher os meios materias, humanos, financeiros, etc).
Passos intermédios: Acompanhar os resultados e tomada de decisões. Permite preparar as
alterações necessárias aos planos de ação iniciais com a finalidade de corrigir a tendência
observada para se atingirem os objetivos iniclamente especificados.
Passos Finais: Avaliação dos desempenhos do período em cada setor.
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



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:
o
o
o
o

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:







Quantificáveis
Realistas
Calendarizados
Motivantes
Úteis
De verificação possivel consistente.

Os oito principios do controlo da gestão:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. O horizonte do controlo de gestão é fundamentalmente o futuro e não apenas o passadoperceber os erros para que assim se possa andar para a frente.
6. 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.
7. 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.
8. 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 responsáveis do que os controladores da gestão.

No principio 2º e 3º a definição do controlo da gestão continua com os objetivos realizados
pelos responsaveis 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 quarto principio diz-nos que num sistema de controlo de gestão deve ser dada a
prioridade à 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. Um instrumento
do controlo de gestão deve ser concentrado sobre o essencial. Assim subordina-se o tratamento
de números à elaboração de planos de ação e à tomada de decisão, em vez de ser virado para
uma base estatística.
Por outro lado, diz-nos o quarto e o quinto principio 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
quantificação dos resultados futuros.
Instrumentos de Pilotagem:
Instrumentos de cariz técnico necessários para que os gestores possam seguir os passos
já descritos do processo de controlo de gestão: ficar objetivos, planear e acompanhar resultados.
São consitituidos, nomeadamente, pelo plano operacional, pelo orçamento, pelo
controlo orçamental e pelos “tableaux de bord”.

Planeamento:

Controlo de Gestão: processo pelo qual os gestores influenciam os outros membros da
organização para implementar estratégias operacionais.
Controlo Operacional: O processo que se assegura se determinadas tarefas foram executadas com
eficiência e eficácia.
Controlo Estratégico: Processo de decisão sobre os objetivos da empresa e das estratégias a
atingir.

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 consequências 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;

Utilidade e interesse do plano estratégico:
A necessidade de planetamento estratégico depende da natureza e complexidade das
oportunidades e ameaças com que cada empresa se pode confrontar. Para se alcançar sucesso
num determinado mercado altamente concorrencial é fundamental o aproveitamento das
oportunidades. A capacidade de identificar essas oportunidades, de compreender os recursos
necessários para os gerir, a disponibilidade desses recursos ou a capacidade para os obter, são
aspetos de planemanto com que todas as entidades têm de defrontar se pretenderem ter
sucesso. Pode resumir-se em 5 aspetos:










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;
Analisar e gerir a mudança – É fundamental que o gestor dedique o tempo necessário
para refletir sobre as mudanças do meio envolvente de forma a preparar a empresa para
essas mudanças e retirar vantagens da situação existente.
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.

4 condições de eficácia do planeamento estratégico:






Vontade e empenho da direcção geral (não basta manifestar vontade. Tem de lhe dedicar
tempo e empenhar-se no processo)
Maturidade dos responsáveis operacionais em termos de gestão (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 as empresas em geral e a
sua em particular)
Dimensão da empresa - maior ou menor formalidade consoante a dimensão da empresa.
Natureza do negócio (seja por razões económicas, politicas, sociais ou tecnológicas há
mercados cuja instabilidade pode tornar difícil a formalização do plano estratégico.
Quando mais instável for a situação maior a exigência de reflexão estratégica. Por vezes,
bastam orientações comuns quanto ao caminho a seguir).

Ligação entre planeamento estratégico e controlo de gestão:
O planemaneto estratégico e o controlo de gestão são instrumentos complementares,
sendo por isso destintos.
O planeamento estratégico é orientado essencialmente para o exterior, procurando
adaptar a empresa ao seu meio envolvente a longo prazo (processo não sistemático). Por sua vez,
o controlo de gestão procura a cordenação e o empenhamento dos responsáveis operacionais
para alcançarem os objetivos definidos a curto prazo dos mercados, dos produtos e dos meios
atualmente existentes. A sua função é dar uma certa segurança no caminho que a empresa está
a percorrer (processo sistemático).
O Plano estratégico é o ponto de partida do processo de controlo de gestão. (longo prazo,
menos detalhado). O C.G deve assegurar a interligação e a coêrencia entre os objetivos e os
planos de curto e longo prazo. (curto prazo, numero elevado de operacioanis e informação
interna mais detalhada)
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).

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.

Valores: Pilares (moral) que sustentam as ações da Instituição. Aquilo que fundamenta a nossa
conduta.

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 – (Ex: proteção ambiental, politica de impostos, estabilidade
governamental)
Económico – PIB, crescimento económico, desemprego, taxas de juro
Sociocultural – Demografia, aspetos culturais, estilos de vida e hábitos de consumo.
Tecnológico
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;
Competitividade do Mercado;

Ambiente Externo: (Oportunidades)




Novas tecnologias
Abertura do mercado estrangeiro;
Novos produtos desenvolvidos tendo em conta as necessidades do mercado.

Ambiente Interno: (Pontos fracos)



Custos elevados;
Necessidade de informatização e automação da produção e controle de qualidade;

Ambiente Interno: (Pontos Fortes)



Criatividade da equipa;
Reconhecimento no mercado.

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






Quem são?
O que compram?
Quanto compram?
Quanto valem os meus clientes?
Com que periodicidade?

Identificação da: segmentação do mercado e do target.
É importante que consigamos oferecer o valor acrescentado ao nosso cliente, mas que
ele o entenda como tal. –> Os clientes são fiéis à qualidade não à empresa.
Concorrentes





Quem são?
Como se diferenciam?
Quais são as nossas vantagens competitivas?
O que fazem eles melhor que a minha empresa?

Planeamento Operacional:
Enquanto o planeamento estratégico conduz à definição das grandes orientações que permitem
à empresa obter uma vantagem competitiva durável sobre a concorrência, o planeamento
operacional trata da tática dessas operações.




Elaborar planos de ação para melhorar o funcionamento das atividades atuais;
Conceber e elaborar planos de ação que ponham em prática as estratégias definidas;
Quantificar os rendimentos e gastos de forma a garantir a coerência do plano global;

O objetivo do planeamento operacional é, afinal, procurar assegurar a coerência entre o
curto e longo prazo.
Orçamentos
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.

Os orçamentos funcionam como instrumentos de gestão consistentes para:
1. Conceber e escolher planos de ação pertinentes, tomando a afetação de recursos
eficientes.
2. Avaliar a evolução da empresa em relação aos objetivos, servindo para controlo do
desempenho corrente e como sinal de alerta para os gestores.
Objetivos:
Os objetivos entendidos como resultados quantificados no tempo.
São múltiplos e diversos e dependem de vários fatores:
1. Estratégia da empresa
2. Atividade económica
3. Política dos concorrentes.
Para efeitos de qualificação os objetivos são:
- Lucro líquido;
- Rendibilidade dos capitais investidos;
- Quota de mercado;
- Crescimento de vendas

Os objetivos não devem ser demasiado fáceis de forma a obrigar um certo esforço para
os alcançar, mas também não devem ser inacessíveis, pois isto desencorajaria o gestor a procurar
atingi-los. Os objetivos devem ser exigentes mas alcançáveis de forma a evitar frustrações.

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. 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
O orçamento é o compromisso sobre o que o gestor pensa conseguir fazer, tendo em
conta previsões.
O orçamento não é a recondução dos números do ano anterior. Estes traduzem, de facto,
compromissos por parte dos responsáveis operacionais em atingir os seus objetivos
(devem estar expressos no plano de ação)

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.
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.
Motivos: libertar a execução e controlo diário o nível hierárquico que delega a sua
autoridade. Enquanto animador do processo orçamental, o controlador de gestão deve:
1. Incentivar e auxiliar os operacionais a conceberem e a estudarem planos de ação
economicamente realistas e eficazes para alcançarem os seus objetivos;
2. Ajudar os operacionais e os seus superiores hierárquicos na avaliação desses planos
de ação.
3. 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
Selecionar sistematicamente o número de oportunidades e negócios que se apresentam
a curto prazo à empresa e subordiná-las a um único conjunto de ações.
O plano operacional é o ponto de partida para o processo orçamental de cada centro de
responsabilidade. Os planos operacionais são refeitos todos os anos e o processo orçamental só
arranca após a sua aprovação. Gestores devem apresentar justificações sólidas se o orçamento
anual for diferente do primeiro ano do plano orçamental.
O papel do controlador é identificar as disfunções no processo orçamental e propor a sua
correção.
O orçamento estabelece a ligação entre o curto e longo prazo. O controlador tem de
certificar-se desta ligação.
Instrumento de motivação
Os orçamentos têm influência sobre o comportamento dos gestores. Pode ter um duplo papel:
1.Influenciar a motivação do gestor para realizar melhores resultados
2.Estimular a satisfação no trabalho
A descentralização e o planeamento só funcionarão se os gestores estiverem motivados para
atingirem os seus objetivos e se forem criativos para elaborarem os planos. Há dois elementos do
sistema orçamental que assenta a motivação do gestor, e que por isso, o controlador da gestão
deve ter em conta:
 A preferência das normas orçamentais em função das tarefas.
 A atitude do gestor perante o sistema orçamental.
Existe um certo nº de variáveis geríveis e não geríveis pela empresa que podem influenciar a
pertinência das normas orçamentais, a atitude do gestor e a sua motivação.
Variáveis geríveis:



Os objetivos devem ser difíceis de atingir mas alcançáveis.
O grau de participação no processo orçamental. A reação a esta participação depende da
personalidade, da cultura e da experiencia do gestor e a maturidade da empresa.

Variáveis não-geríveis




A idade e a geração dos gestores.
A personalidade. (Gestores autoritários não têm motivação para gerir com participação).
A complexidade do processo de produção, a intensidade capitalista e a tecnologia.

O gestor pode reforçar a motivação em dois níveis:
1º- Nível Técnico- elementos gastos, rendimentos, investimentos incluídos nos orçamentos e
contabilizados no centro de responsabilidade do gestor.
2º- Nível Humano- estudo periódico das realizações, tendo um efeito positivo sobre a motivação
se não se tratar exclusivamente da transmissão de documentos, mas existir uma comunicação
pessoal entre o controlador e o gestor operacional.

Coordenação Vertical
Trata da articulação na linha hierárquica. O objetivo de um centro de responsabilidade
será subdividido pelos centros de responsabilidade e dependência direta, descentralizando-se o
poder de decisão e execução de planos de ação. A este nível o controlador de gestão desempenha
um papel de conselheiro.
Coordenação Horizontal
Assegura a coerência entre os objetivos e os planos de ação respeitantes às vendas, à
produção, aos aprovisionamentos, ao pessoal, aos diversos fatores de apoios e ao financiamento.
O papel do controlador é muito importante pois estabelece processos orçamentais que
favoreçam a comunicação entre as diferentes funções da empresa.
Instrumento de avaliação
O orçamento é concebido de maneira a que os gestores possam avaliar e interpretar os
resultados.
A sequência orçamental
A sequência orçamental, é um dos elementos do processo de responsabilidade do
controlador de gestão. É um problema técnico importante, pois vai determinar as relações entre
os departamentos na elaboração do orçamento e garantir em cada departamento, a coerência
das decisões com a perspetiva global da empresa.

Devem começar-se pelos orçamentos de exploração por se tratar de custos e proveitos (vendas).
Orçamentos de exploração






Volume de negócios (quantidade de vendas, preço unitário, ...)
Custos Fixos (montante que se verifica mesmo que a atividade seja zero) vs Custos
variáveis (que variam com a atividade da empresa)
CMVMC
FSE (previsão dos custos correntes da empresa)
Custos com pessoal (nº trabalhadores, salários, regalias, etc)

Orçamentos de Investimento



Decisões em termos de ativos fixos (maior capacidade produtiva, alteração da tecnologia)
Investimento em exploração (grandes reparações, investimentos de substituição)

Orçamentos de Tesouraria e Financeiro

Tesouraria: recebimentos + pagamentos de exploração
Financeiro: identificação dos meios líquidos necessários

Obstáculos ao processo orçamental
Dificuldades de Forma:


Calendário

Não é aconselhável começar o processo muito cedo pois deve ter-se já uma ideia precisa dos
resultados do próprio ano. No entanto, é preciso dar tempo suficiente para que os gestores
operacionais reflitam e avaliem os seus planos de ação e cheguem a um acordo relativamente
aos orçamentos.


Os formulários orçamentais

O controlador de gestão deve reduzir ao mínimo o número de formulários. No entanto, estes
formulários são fundamentais no processo orçamental cumprindo as seguintes funções se forem
bem concebidos:





Criar uma linguagem comum.
Facilitar os gestores na elaboração dos orçamentos.
Provocar concentração nos pontos importantes.
Facilitar a análise dos orçamentos



Os processos

Forma de recolher/tratar para que o resultado seja de forma rentável e segura.
Dificuldades de fundo:


Ausência de Objetivos

Orçamentos sem objetivos não têm qualquer sentido.


Ausência de planos de ação

Sem planos de ação a elaboração do orçamento torna-se um exercício contabilístico. O
controlador de gestão deve ser persuasivo e incitar os gestores de elaborarem um plano de ação
antes de iniciarem a elaboração do orçamento. Os formulários devem ter por isso um espaço
dedicado à descrição de planos de ação. O controlador de gestão deve procurar fazer centrar a
discussão sobre os planos e eficácia dos mesmos na realização dos objetivos.


Detalhe excessivo

Torna-se demasiado pesado para os gestores. Orçamento deve ter apenas rubricas
essenciais.



Ausência de negociação

Não é estabelecido um diálogo entre o responsável operacional e o superior hierárquico, pelo
que o orçamento não desempenha a sua função de motivação. O controlador de gestão deve
zelar pela organização de reuniões e para que a reunião termine com o compromisso assinado
entre as partes.
Orçamentos cortados ‘’ás cegas’’
Não olhar a meios para se atingir os fins. No fim do 1º ciclo orçamental raramente os
orçamentos coincidem com os objetivos iniciais para o conjunto da empresa.
Almofadas orçamentais
Isto acontece devido às sanções rigorosas para os gestores se o orçamento não for
cumprido. Controlador deve: Detetar a almofada e reduzi-la e comparar o orçamento com
unidades semelhantes da empresa e outros concorrentes.
Controlo orçamental:
O controlo orçamental surge, assim, como um instrumento de acompanhamento dos
objetivos e dos meios definidos no plano e no orçamento, assumindo um papel muito ativo no
processo de gestão orçamental e do controlo de gestão.





Obriga o gestor a estabelecer objetivos atingíveis e a escolher planos de ação exequíveis
Obriga o gestor a um acompanhamento da sua atividade, comparando
permanentemente ou periodicamente as realizações com as suas previsões.
Obriga o gestor a conceber ações corretivas

Prognóstico
Partir da situação atual e considerar todos os fatores que possam vir a afetá-la.
Fixação dos objetivos
Sem objetivos o processo de controlo perde a sua razão de ser. Os objetivos permitem
que os gestores conheçam exatamente o que se comprometeram a realizar.
Definição dos programas
Planos de ação
NOTA:
1. É necessário identificar quais as causas ou fatores que estão na origem dos desvios e qual
a sua relevância.
2. O gestor deve saber o impacto dos desvios no seu programa anual para planear
alternativas ou refazer os seus objetivos
3. O importante das análises é conduzirem a ações corretivas de forma a ultrapassar os
desvios favoráveis que possam existir.

Identidade entre previsão e controlo: tudo o que foi objeto definido de uma previsão deve ser
objeto do controlo.
Responsabilidade Pessoal: quem errou nos prognósticos; quem não os cumpriu?
Ação: A deteção dos desvios requer medidas corretivas.
Relatórios do Controlo Orçamental
Comparação do desempenho num dado momento dum centro de responsabilidade
confrontando o real com o que tinha sido estimado para esse momento.
1) Relatórios de informação (têm por objetivo dar a conhecer ao gestor o que se está a
passar nos seus centros)
2) Relatórios de avaliação (procuram demonstrar a forma como o responsável está a gerir
o seu centro)
Conteúdo dos relatórios:
A) Personalização: Está diretamente relacionado com um gestor específico.
B) Comparação: Deve evidenciar a relação entre aquilo que realmente aconteceu, com o
que deveria ter acontecido.
C) Ação: Obriga a identificar as razões dos desvios encontrados, bem como as ações
corretivas.
Conclusão:
O controlo orçamental tem como principais limitações o recurso a uma única linguagem:
a dos números em termos estritamente financeiros. Tal facto, condiciona-o como instrumentos
de um sistema de controlo de gestão orientado para aspetos de natureza mais operacional e
comportamental, ou seja, assente em instrumentos que privilegiem a ação uma vez da
documentação. Para superar muitas das suas limitações podem ser usados os tableaux de bord
de gestão.
Tableaux de Bord
Instrumento de informação rápida para ativar no curto prazo.
Numa economia de forte competitividade, torna-se necessário uma permanente atenção
dos gestores de forma como estão a decorrer as suas atividades e em que medida a estratégia da
empresa está a ser realizada ou comprometida. Os instrumentos mais vocacionados para um
acompanhamento adequado são os tableaux de bord. O conjunto de dados de gestão constituído
e tratado mensalmente para valorizar os desvios em relação ao previsto têm como vocação
assegurar uma síntese das atividades e dos resultados.
Os gestores necessitam de dispor dos resultados de modo quase permanente, ou pelo
menos rápida, para poderem agir eficientemente.
 Os tableaux de bord são instrumentos de gestão e ação sintéticos, rápidos e frequentes.
 Facilitam a comunicação e o diálogo a todos os níveis e cumprem a sua missão ajudando
o gestor na tomada de decisão.
 Contém indicadores diversificados, de natureza financeira e não financeira.
 Visa a quantificação de objetivos e a medição de performance.

As três utilizações dos tableaux de bord:
1) É um instrumento de comparação: Permite acompanhar a evolução da empresa ou de
um setor da empresa em permanência, atraindo a atenção sobre fatores-chave,
favorecendo o diagnóstico: isto é, identificar o que não evolui como o previsto. Por isso,
há que dispor de uma previsão, uma eficiência que permita acompanhar em
permanência o previsto e o realizado.
2) Instrumento de diálogo: Entre o superior e os seus colaboradores na medida em que é
um meio de comunicação escrito das realizações em comparação à das previsões.
3) Ajuda e estimula a tomada de decisão: Proporciona informações úteis para a decisão.
Sugere e exige tomada de decisão: face ao valor do desvio, o gestor deve ser capaz de
analisar as causas e ter conhecimento dos meios necessários para o corrigir.
Principais funções desempenhadas:





Reduz a incerteza.
Estabiliza a informação.
Contribui para melhor controlo dos riscos.
Facilita e dinamiza a comunicação

Um instrumento personalizado para cada gestor
Quem são os utilizadores?
Responsável que toma decisões -> Tableaux de Bord





Tableaux de bord distintos (os t.b não são idênticos para os diferentes níveis de
hierarquia)
Necessário examinar as possibilidades de atuação
Frequência da publicação não é necessariamente idêntica
Apresentação adequada ao interlocutor (com o objetivo que os resultados sejam mais
facilmente assimilados pelo utilizador)

Os tableaux de bord e outros instrumentos de informação
Tableux de Bord
Selecionam um numero limitado de dados
importantes
Privilegiam a rapidez de obtenção das
informações.
Falam múltiplas línguas (indicadores
diversificados)
Visam proporcionar informações para ações a
curto prazo
Tratam de uma maneira específica a
realização dos objetivos de cada centro de
responsabilidade
Visam proporcionar informações para
utilizadores internos (gestores).

Sistemas de informação e gestão
Visam uma certa exaustividade de recolha e
tratamento de dados.
Privilegiam a exatidão das informações pondo
em causa a celeridade na sua disponibilização.
Têm uma linguagem de base essencialmente
financeira, mas também não financeira.
Informação para o conhecimento da situação
e ações menos imediatas.
Abordam de uma maneira global as
performances da empresa.
Informações internas e externas com
preocupações de carater legal e fiscal
(gestores e terceiros).

Erros clássicos de conceção e a metodologia sugerida
Lançamento de um projeto que permita entregar mais informações aos gestores e a forma de
investigação utilizada pelo controlador de gestão para estabelecer as informações a introduzir no
Tableaux de bord
1ªfase – Definição do organograma da gestão:
Identificar
os
centros
responsabilidade e as suas relações.

de

Identificação da natureza das áreas de
responsabilidade e funções desempenhadas.
Resultado desta fase: esquema da estrutura do
conjunto dos Tableaux de bord.

2ªfase- Seleção dos objetivos e variáveis-chave:
Identificar: Objetivos mais importantes (garantindo a convergência entre os objetivos
descentralizados e objetivos centrais) num número limitado.
Meios de maior eficácia, sobre os quais o gestor tem poder de decisão.
- Grelha objetivos / variáveis-chave de ação:
Em primeiro lugar deverão ser definidos os objetivos gerais da empresa e as variáveischave globais. Para isso, a direção geral com a primeira linha de hierarquia deverão clarificar a
missão e a visão, identificando os objetivos gerais que ajudem à sua concretização.
(Nota: objetivo diferente de meta (a meta quantifica o objetivo)
- Grelha variáveis-chave da ação / centros de responsabilidade:
Objetivo: Identificar os responsáveis que atuam em cada centro de responsabilidade.
Identificar quem é que vai fazer o quê no centro de responsabilidade
Permite identificar os objetivos das direções
3ªfase – Elaboração dos indicadores:
Seleciona-se e produz-se os indicadores, isto é, propor os critérios para quantificar de modo
significativo cada objetivo e cada variável-chave.
Tipos de indicadores de atividade:
- Indicadores de objetivos: Expressam o nível de realização dos resultados
- Indicadores dos meios: Expressam o nível de utilização dos meios e recursos
- Indicadores convergentes
- Indicadores do meio: Informações sobre o ambiente externo à empresa

4ªfase – Seleção dos indicadores
É necessário que haja acesso a informações nos prazos escolhidos e com a periodicidade
desejada. Nos casos de não ser possível a obtenção de informação que responda aos objetivos
anteriores, recomenda-se a opção por uma das três soluções:




Procurar informações de substituição.
Financiar a elaboração ou aquisição das informações necessárias, quer internas, quer
externas.
Renunciar e escolher outro indicador

5ª fase – A apresentação e os aspetos práticos
Apresentação dos Tableaux de Bord. Tem de fornecer os indicadores quantificados
dentro de prazos oportunos. A precisão deve ser razoável, não é um documento contabilístico. É
preferível um valor coerente disponível rapidamente que outro exato fora de tempo. A
apresentação tem de ser simples, de modo a situar o nível de desempenho histórico e futuro. Os
indicadores de acompanhamento de resultados incluídos nos Tableaux de bord apresentam
dados sobre o realizado do ano em curso, do ano anterior, a meta para o período em análise e a
re-previsão.
Balanced Score Card
O Blanced Scorecard foi desenvolvido com o objetivo de desenvolver um sistema de
avaliação do desempenho organizacional.
Não sendo muito divulgado, os tableaux de bord apresentam grandes limitações
nomeadamente a grande dependência de indicadores de cariz financeiro, mais vocacionados
para proporcionarem uma visão histórica do desempenho do que para comunicarem a estratégia
do negócio e orientarem a atenção para os fatores críticos de sucesso de condicionarem os
resultados futuros.
Nota: o ambiente cada vez mais competitivo exige novas formas de medição e de
acompanhamento da performance empresarial, proporcionando uma visão mais abrangente da
mesma, a qual deverá contemplar indicadores de curto e longo prazo, internas e externas,
financeiras e não financeiras, que reflitam os fatores críticos da organização e a sua relação com
a estratégia. O BSC é um instrumento de gestão que fornece aos gestores uma visão global e
integrada do desempenho organizacional sob quatro perspetivas.

Acionistas

Clientes

Processos internos

Aprendizagem e Desenvolvimento
Assim O BSC pretende ligar o controlo operacional de curto prazo com a visão e a
estratégia de longo prazo, focalizando a atenção dos responsáveis nos fatores críticos para a
implementação estratégica, o que permite aos gestores acompanhar a evolução ao negócio e
implementação estratégica nestas quatro perspetivas.

O balanced scorecard como um sistema de gestão estratégica
Características:






Ligar os indicadores de performance à estratégia.
Proporcionar aos gestores uma visão alargada e integrada do desempenho.
Ligar o controlo operacional à visão e à estratégia
Clarificar relações de causa-efeito em que se acredita.
Focalizar a atenção dos gestores no que é mais crítico.

É um instrumento de melhoria e aprendizagem contínua na medida em que permite aos
responsáveis monitorizarem a sua ação e obterem um feedback permanente das suas práticas e
dos seus impactos sobre a realização de objetivos estratégicos.

A clarificação e tradução da visão e estratégia
Ao definir o mapa estratégico através de uma sequência de relações de causa e efeito
entre resultados e vetores de desempenho o balanced scorecard ajuda a ultrapassar as barreiras,
clarificando as ações a empreender para que o sucesso da sua organização venha a ser uma
realidade. Para além disso, ajuda os gestores a construírem um consenso á volta da visão e da
estratégia da organização que se pode traduzir num conjunto integrado de objetivos e
indicadores, negociados e aceites pelos gestores que descrevam os fatores críticos de sucesso
através de relações de causa e efeito. O BSC integrará indicadores de resultados (lead) e
indicadores de processos (lag) e de meios relacionados entre si, permitindo refletir sobre a forma
como os resultados podem ser alcançados, constituindo a base para o apoio à decisão e seleção
das ações prioritárias a compreender o futuro. Permite, assim, uma ligação entre as atividades
operacionais e resultados pretendidos face à estratégia da organização.

As perspetivas do Balanced Scorecard
Existem quatro perspetivas interligadas entre si através de relações de causa e efeito por
forma a proporcionar um equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazos entre os resultados
desejados e as determinantes desses resultados entre indicadores financeiros e não financeiros.
 Perspetiva financeira (acionistas)
Os acionistas constituem os principais interessados na empresa, pelo que é habitual
haver uma especial atenção à defesa dos seus interesses. Estes são de natureza essencialmente
financeira, na medida em que esperam uma rendibilidade adequada ao capital investido.
Perspetiva Financeira
Como encarar os acionistas?
Fatores críticos
Rendibilidade:
Capacidade de gestão de ativos e dos
resultados.

Possíveis indicadores de desempenho
RCI- Rendibilidade de capital investido.
RCP- Rendibilidade dos capitais próprios.
RV- Rendibilidade das vendas.
RPA- Resultados por ação.
Crescimento:
Quota de mercado
Novos produtos e serviços alcançando novos Volume de Negócios
clientes e mercados ou aumentando nos Taxa de crescimento volume de negócios.
atuais.
Criação de valor: Capacidade para a criação de EVA- Economic Value added
valor para o acionista.
CVA- Cash value added
CFROI- Cash Flow return of investiment
 Perspetiva dos clientes
Para isso a empresa deve conhecer bem os clientes e identificar os atributos mais
valorizados para eles, definindo em seguida os indicadores que acompanhem esses fatores.
Perspetiva dos clientes
Como lidar com os nossos clientes?
Fatores críticos:
Rendibilidade:
Garantir uma carteira de clientes que
contribuam para o valor da empresa.
Satisfação:
Atingir elevados níveis de satisfação dos
clientes.
Retenção:
Capacidade para cativar novos clientes ou
crescer nos clientes atuais.
Fidelização:
Capacidade para manter os clientes atuais.

Possíveis indicadores de desempenho
EVA
RVC- rendibilidade de vendas/cliente
Índice de satisfação dos clientes. Tempos de
entrega/serviço. Cumprimento de prazos.
Quota de mercado.
Volume de negócios novos clientes.
Crescimento volume de negócios dos clientes
atuais e número de repetições de
compras/número de clientes por ano.

 Perspetiva dos processos internos
As organizações não se constituem para definir funções mas sim para assegurar um
conjunto de atividades relacionadas com os processos de negócio. A identificação das atividades
e dos processos permite que seja assegurado de forma mais eficaz o cumprimento dos objetivos
de cliente e financeiros. Os gestores devem então focar a sua atenção em atividades críticas para
a satisfação das necessidades dos clientes e para a criação de valor da empresa, dependendo os
resultados da forma como as atividades são executadas.
Perspetiva dos processos internos
Quais os processos que geram valor?
Fatores críticos
Organização:
Reconhecer que a empresa existe para
assegurar processos e não acumular funções.
Racionalização:
Eliminar as atividades que não são geradoras
de valor.
Qualidade:
Assegurar elevados índices de aceitação do
produto/serviço.
Eficiência e eficácia:
Otimizar a utilização dos recursos da qual
dependem os resultados.

Indicadores de desempenho
Lead Time
Prazos de execução
Custo unitário dos produtos.

Taxa de rejeições
Conformidades
Produtividade;
Taxa de utilização da capacidade;

Nesta prespetiva procura-se
acompanhar as competências necessárias
para alcançar objetivos estratégicos e criar
as condições para o crescimento
sustentado. Estas competências prendemse essencialmente com o potencial
humano e a capacidades dos sistemas e
tecnologias da informação

Perspetiva do desenvolvimento organizacional
Existe capacidade para crescer de forma sustentada?
Fatores críticos
Possíveis indicadores de desempenho
Inovação:
Nº de ideias novas aproveitadas.
Capacidade dos empregados em apresentar Nº de novos produtos/serviços.
novas ideias.
Satisfação:
Índice de satisfação pessoal.
Garantir elevados níveis de motivação e Montante de prémios e incentivos.
empenhamento
Qualificação:
Nº de colaboradores qualificados.
Assegurar níveis de conhecimento dos Nº de horas de formação.
empregados que potenciem os seus
desempenhos
Tecnologia:
Nº de postos de trabalhos informatizados.
Aproveitar o potencial tecnológico.
Investimento em TI por trabalhador.

Os indicadores
1º Determinar as relações causa-efeito
2º Definir indicadores (Classificação: importante, critico, difícil)

Cria um ponto de referência comum para gerir a atividade e avaliar a performance -> Vantagens
competitivas – fatores que nos distinguem positivamente
Papel decisivo da escolha de uma proposta de valor – resultados tangíveis e intangíveis que um
cliente obtém com o produto/serviço
Tableaux de Bord vs Balanced Scorecard
Caracteristicas comuns:







São instrumentos de medicao da performance;
Apresentam linguagem variada de cariz financeiro e não financeiro;
Estão fortemente relacionados com o objetivos e meios de ação (fatores críticos) dos
gestores, procurando traduzi-los em indicadores de desempenho;
Pretendem servir de referência para o cálculo do valor dos prémios e incentivos,
integrando elementos de natureza financeira e não financeira;
Apresentam uma forte personalização na medida em que a escolha dos indicadores é
feita à luz da imagem das responsabilidades e dos meios de cada gestor/colaborador;
Visam promover a comunicação e o diálogo interno, levando os dirigentes a definir os
seus objetivos e identificar os fatores críticos no exercício da sua atividade.

Diferenças:








O tableaux de bord é um produto com cariz mais operacional, enquanto que o BSC é um
produto de estratégia;
O TB foi divulgado em períodos de fraco desenvolvimento tecnológico, enquanto o BSC
foi sempre associado às tecnologias de informação, em particular S.I para executivos e
de apoio à decisão.
No TB os objetivos são definidos de forma “livre” pelos gestores enquanto que no BSC
são enquadrados em quatro perspetivas de analise.
O TB utiliza sobretudo o conceito de variável chave, enquanto que o BSC utiliza o conceito
de fator critico (elemento que condiciona a realização dos objetivos).
O BSC apenas distingue indicadores de resultados (lead) e indicadores de processos (lag);
Enquanto o TB parte da definição dos objetivos e dos planos de ação (variáveis-chave)
para, a partir daí, definir os indicadores de desempenho, no BSC estabelecem-se os
objetivos face à estratégia, definem-se os fatores críticos para, a partir daí, se
identificarem os planos de ação.

Preços de transferência Interna PTI’s
Numa estrutura organizacional baseada em centros de responsabilidade, sendo alguns
centros de resultados ou investimento, torna-se necessário definir a forma de valorização das
transferências de produtos e serviços entre os centros fornecedores e centros clientes. Tal
definição é necessária, não apenas para avaliar de forma mais justa o desempenho do gestor
descentralizado, mas também para o motivar na tomada de decisão.
O preço de transferência interna corresponde ao valor atribuído a cada unidade de
produto ou serviço fornecido por um centro de resultados ou de investimento a outro centro de
responsabilidade.
Conceito:
O preço de transferência interna é um instrumento para valorizar os fluxos reais de bens
ou serviços entre centros de responsabilidade. A prestação interna surge sempre que secções
auxiliares trabalham em proveito de outras secções. O seu custo total é repartido por todas as
secções para que trabalhem em função das prestações previstas ou realizadas.
Pressupostos para a fixação dos PTI’s:
a) Produto ou serviço claramente identificado e apto a ser transacionado.
b) Existe mercado para esse produto, isto é alguém interessado nele. Um cliente
tem uma necessidade e por isso tem que ser satisfeito.
c) Existem condições de mercado, isto é, um preço conhecido sem grande esforço
e respetiva forma de pagamento. O preço deve ser negociado entre as partes em
vez de ser imposto por um determinado órgão de hierarquia.
d) Existe liberdade de abastecimento por parte do cliente face às condições de
mercado, ou seja, o ‘’vendedor’’ tem poder de decisão na escolha do seu
‘’cliente’’ e este tem poder de decisão na escolha da ‘’fonte de abastecimento’’.
e) O desempenho é afetado pelo nível de preços estabelecidos, logo afeta também
o comportamento dos gestores dos centros.

Os PTI’s tem diversos objetivos, tais como:
a. Devem motivar os gestores a tomarem decisões que estejam de acordo com o interesse
global da empresa.
b. Devem proporcionar uma informação correta, para que a avaliação do gestor se processe
com equidade.
c. Devem constituir um instrumento
d. Devem dar uma enfase ao autocontrolo em vez do ‘’controlo pelo chefe’’ ou por
‘’terceiros’’.
NOTA: Os PTI’s levam os gestores a tomar decisões como se fossem responsáveis por empresas
independentes. Assim, os PTI’s facilitam a integração, mas não podem eliminar as decisões
incorretas por parte dos gestores.

Situações de restrição na compra e venda:
Mercados limitados:



Dependência de uma das partes do volume interno de transações
Excesso ou falta de capacidade da indústria

Falta de preços concorrenciais:





Preços publicados -> ex: tabaco
Preços de leilão
O comprador compra no exterior
O vendedor vende no exterior

Características dos preços de transferência interna:
A principal característica dos PTI deve ser a simplicidade. Uma segunda característica é
que os PTI devem levar a que o gestor ao decidir no seu interesse, decida simultaneamente no
interesse da empresa. Em terceiro lugar todo o PTI deve ser portador de uma componente
estratégica, na medida em que deve orientar a ação do gestor no interesse da estratégia da
empresa.
Por último, deve ser equitativo, ou seja, permitir uma medida justa do desempenho de cada
gestor. Para tal os PTI deverão:
 Conter os elementos decorrentes de ‘’venda’’ do produto ou da ‘’prestação de serviço’’
internas.
 Ser previamente conhecido, para que o gestor tome as suas decisões conscientemente e
conhecedor das regras do jogo.

Métodos de fixação dos preços de transferência interna
Como se referiu, o PTI corresponde ao valor unitário atribuído aos produtos/serviços
transferidos entre centros de responsabilidade. Trata-se, assim, de valorizar estas operações
como se se tratassem de empresas independentes.
Assim, há que tomar fundamentalmente dois tipos de decisões:
1. Escolher entre prestação interna ou aquisição no exterior
2. Escolhida a produção/prestação interna, determinar o montante por que deve ser
valorizado, ou seja, o PTI
Aspetos a valorizar: Motivação dos gestores, medida razoável de avaliação da performance,
assegurar a autonomia dos centros de responsabilidade.
Para calcular este preço tem-se seguido duas bases distintas:
a) Preço baseado no custo
b) Preço baseado no preço de mercado
c) Preço baseado nos preços negociados

Preços baseados em custos reais
Definidos pelos sistemas de contabilidade
Pressupõe a determinação do preço em função dos custos efetivamente suportados para
produzir o produto/serviço

Preços de transferência interna baseados em custos padrão
Os custos padrão devem ser estáveis durante algum período de tempo, se forem
ajustados sempre que haja alterações em qualquer dos seus componentes, não só dificulta a sua
“administração” na empresa, como também pode desincentivar o centro de responsabilidade
“vendedor” em melhorar a sua eficiência ou os seus custos.
Regras do jogo pré-estabelecidas:
1º- O prestador suporta suas influências (“paga” pelo seu bem ou mau funcionamento)
2º-O utilizador não é afetado pelo nível de atividade nem pelo desempenho do prestador, paga
um preço pré-definido
3º-O prestador é motivado a aumentar a sua atividade e a introduzir melhorias no seu centro, na
medida em que tais serão refletidas diretamente nos resultados
4º- O utilizador será motivado a utilizar os produtos/serviços internas, não só porque conhece
antecipadamente o preço que paga, mas porque regra geral deve ser inferior ao do mercado caso
exista.

Preços de transferência interna baseados em custos padrão com margem
A fixação de um PT a partir de um custo padrão acrescido de uma margem, tem vantagem
de criar um espirito mais empresarial entre os centros fornecedores e clientes. No entanto é difícil
identificar o quantitativo mais adequado para a margem.
Quanto o produto ou serviço tem um valor no mercado e são conhecidas as suas margens
médias de comercialização, poderá aplicar-se o valor médio dessas margens ao custo padrão dos
produtos a transferir. Se numa empresa o produto ou serviço for transferido entre muitos centros
de responsabilidade, este método pode originar a sobrevalorização do preço final e
eventualmente torna-lo não competitivo.
Inconvenientes: Os mesmos que no custo padrão.

Preços de transferência interna baseados na partição da margem
A principal vantagem deste método é o de motivar os serviços de produção na procura
de um resultado mais favorável, que pode obter quer para racionalização dos custos quer por
acréscimos em volume.

Preços baseados no preço do mercado.
A melhor base para fixar PTI é sem dúvida o preço de mercado.
Para tal é necessário que exista mercado externo para o produto intermédio. É necessário
observar e aceitar as regras de mercado no mecanismo da fixação de preços, é necessário que o
fornecedor e cliente tenham liberdade para transacionar o produto interna ou externamente,
aceitem ou rejeitem o produto, aceitem ou rejeitem as condições de transação. As características
do produto transferido são idênticas, por exemplo a qualidade, prazo de entrega, serviços pós
venda.
Este método possui vantagens tais como:




Fornecedor pratica o preço que lhe interessa e o cliente está disposto a pagá-lo
É possível comprar a rendibilidade do centro com a de entidades externas
A margem de contribuição é mais significativa

Limitações:





Pela natureza do produto, não existe liberdade de escolha de mercado aos gestores
descentralizados
Interesses financeiros da empresa, isto é, aproveitamento por exemplo das normas
fiscais
A estrutura de custos - muitas vezes o preço de mercado ajustado pode ser inferior ao
custo padrão do produto para o fornecedor
Condições do próprio mercado, pois pode estar a ocorrer por exemplo uma situação de
dumping e se isto acontecer poderá afetar o desempenho dos gestores.

Processo de fixação dos PTI’s
1º. Fase – Identificar os fluxos de produtos e serviços entre os centros de responsabilidade e
verificar se existe algum interesse em quantifica-los no ponto de vista financeiro.
2º. Fase – Determinar o PT para os fluxos selecionados na 1ªfase. O preço de transferência interno
não é um mero instrumento contabilístico.
[Deverão colocar-se, entre outras, as seguintes questões: De que forma este preço facilita a
realização da estratégia global? Como melhorar o desempenho? Como motiva a defender os
interesses dos gestores? Qual a sua facilidade de cálculo?]
Responder a estas questões poderá significar, na prática, o abandono de alguns preços
estabelecidos numa perspetiva exclusivamente contabilística e na fixação de outros que sejam
mais estratégicos.

Preços internos e avaliação do desempenho
Um dos grandes objetivos nos PTI é o de contribuir para uma avaliação equitativa do
desempenho dos gestores. Esta contribuição depende da forma como os gestores estão
envolvidos no processo de negociação. O envolvimento dos gestores operacionais é de extrema
importância pelo que aconselha-se a que sejam os responsáveis do centro a negociarem os
preços entre si em vez da sua fixação pelos órgãos de staff.
Várias razões estão na base da defesa desta negociação dos PTI nomeadamente:
1. Melhoria na capacidade de gerir os resultados
2. A não transferência de ineficiências resultantes de decisões alheias aos responsáveis
desse centro. Muitos preços obrigam a compromissos e cedências de ambas as partes
pelo que são os operacionais que os devem aceitar e assumir.
3. Possibilita o cálculo a preços mais adequados.
4. Desenvolver as técnicas de gestão dos operacionais e criar-lhes um espirito mais
empresarial.

Papel dos órgãos do staff
Definição de regras, princípios e procedimentos a utilizar
- Suficientemente especificados
- Não comprometem os objetivos estratégicos da empresa
- Não comprometem a equidade na avaliação
- Enquanto os gestores envolvidos não chegarem a acordo quanto ao PTi, pode fixar-se por
arbitragem.

Os 8 Princípios do Controlo de Gestão
1. Os objetivos da Empresa são de natureza diversa, pelo que, os instrumentos de controlo
de gestão não se referem apenas à dimensão financeira.
2. A descentralização das decisões e a delegação da autoridade e a responsabilização são
condições de exercícios do controlo de gestão.
3. O controlo de gestão organiza a convergência de interesses entre cada divisão ou setor
e a empresa no seu todo (alinhamento com a estratégia).
4. Os instrumentos de controlo de gestão são concebidos com vista à ação e não apenas à
documentação ou burocracia.
5. O horizonte do controlo de gestão é, fundamentalmente, o futuro e não apenas o
passado.
6. O controlo de gestão atua muito mais sobre os homens do que sobre os números (tem
natureza fundamentalmente comportamental).
7. O sistema de sanções e recompensas faz parte integrante do controlo de gestão (controlo
de gestão conduz a um sistema de incentivos).
8. Os atores de primeira linha no controlo de gestão são muito mais os responsáveis
operacionais do que os controladores de gestão.

Centros de Responsabilidade (instrumento muito útil do planeamento estratégico)
Uma unidade da organização chefiada por um gestor que é responsável pelas suas atividades.
Motivos para a criação: Um centro de responsabilidade existe para atingir um conjunto de
objetivos próprios que contribuam para a realização dos objetivos globais da organização. As
relações hierárquicas não traduzem necessariamente os centros de responsabilidade.
Constitui um centro de responsabilidade toda a unidade da empresa que:
a) Disponha de um chefe (ter alguém que para o bem e para o mal, assuma as
responsabilidades);
b) Tenha objetivos para os quais estão orientadas as suas atividades (objetivos práticos,
passar da prática à ação);
c) Esse chefe tenha o poder de decisão sobre os meios necessários à realização dos seus
objetivos (têm que ser dado aos chefes meios para agir).

Base da estrutura dos centros de responsabilidade:
Para que os centros de responsabilidade sejam instrumentos importantes na orientação
da vontade dos gestores devem observar-se na empresa estas condições:
1) Gestão por objetivos (quais os resultados práticos e meios a utilizar)

A gestão por objetivos obriga à negociação pelos responsáveis hierárquicos de um
conjunto de objetivos e planos de atividade para o curto e médio prazo, daí haver a necessidade
de:
a) Definir objetivos para a empresa. Uma empresa sem objetivos desconhece a medida da
realização da sua estratégia.
b) Definir planos de ação onde se expressem os meios a utilizar e os resultados esperados.
Muitas vezes traduzem-se, simplesmente, num orçamento por centro de
responsabilidade.
c) Identificar com objetividade os resultados de cada centro de responsabilidade, o que
envolve uma clarificação dos custos, dos proveitos e dos investimentos orçamentados
por cada centro.
d) Estabelecer um plano de incentivos, de forma a motivar os responsáveis para a realização
dos objetivos.

2) Responsabilização e delegação de autoridade (até que ponto realizamos as metas e
objetivos, é um bom instrumento de monitorização)
A responsabilização corresponde a assumir a realização de determinadas metas e objetivos.
A responsabilidade assume-se pessoalmente, não se delega. O sistema de controlo de gestão
deve criar mecanismos e instrumentos capazes de refletir o cumprimento ou incumprimento das
responsabilidades de cada centro.

Sem a responsabilização e delegação de poderes, uma das funções mais
3)importantes
Gestão Descentralizada
avaliar que
os resultados
centro,
desempenho
dos RH,
do controlo(visa
de gestão
é motivardeoscada
vários
níveis
hierárquicos
Recursos
Financeiros,
…)
levando-os à participação e envolvimento, ficará amputado, e por isso, a sua
eficácia será reduzida.

A descentralização não se limita apenas à delegação de autoridade decorrente de uma
estrutura piramidal da empresa, mas também, e sobretudo das atividades e funções.
O controlo de gestão assume uma posição crítica relativamente à descentralização. Esta
posição manifesta-se através de questões sobre a criação dos centros de responsabilidade, a
necessidade da sua existência e da sua adequação à estratégia global da empresa, como forma
de contribuir para a realização dos seus objetivos.
Para que exista uma verdadeira resposta inequívoca a estas questões, torna-se necessária uma
verdadeira responsabilização e delegação de autoridade.

Através da criação
de CR conseguimos
chegar à
descentralização.

Objetivos
A definição de centros de responsabilidade deverá responder aos seguintes objetivos:
a) Precisar os objetivos parcelares (locais);
b) Responsabilizar os dirigentes;
c) Motivar os responsáveis, transformando-os mais em empreendedores que em simples
gestores;
d) Constituir uma base para remunerações e avaliação do pessoal (promoções,
transferências, reclassificações, …)
Daí a escolha de cada centro de responsabilidade deva ser feita de forma cuidada, avaliando
correta e completamente as atividades desenvolvidas por cada centro e as suas implicações ao
nível da empresa.
A falta de definição de centros de responsabilidade resulta na omissão de critérios de
avaliação do desempenho do gestor e, como tal, subverte todo o processo de controlo de
gestão.
Todos os centros são centros de custo, mas é desejável que sejam mais que isso. (são todos os
centros de custos porque todos consomem recursos)
Centros diferem quanto:



Capacidade de medição de Outputs
Responsabilidade atribuída ao gestor
1) Adquirir Inputs
2) Escolher o tipo e mix dos outputs

Centros de Custos
Aqueles em que o responsável tem poder de decisão sobre meios que se traduzem em
custos, ou seja, sobre a utilização de recursos.
O centro de custos não é mais do que uma unidade da estrutura organizacional
vocacionada para a acumulação de custos quer diretos, quer imputados por chaves de
repartição, para depois serem atribuídos a produtos, serviços ou funções.
O centro de custos envolve:
1. Identificação das suas atividades;
2. Determinação dos meios utilizados e respetivos custos, bem como dos custos de outros
centros que lhe devam ser atribuídos por critérios de imputação;
3. Cálculo das suas atividades através de unidades de medida – muitas vezes conhecidas
por unidades de obra – para que seja imputado ao produto ou serviço, os custos
entretanto acumulados em cada centro.
Num centro de custos definido para efeitos contabilísticos e apuramento do custo do
produto, há sempre a preocupação de saldar os custos que foram acumulados, transferindo-os
para os bens, serviços ou funções para que esteja vocacionado.
Nos sistemas de controlo de gestão as preocupações são de outras naturezas.
Assim justifica-se uma perspetiva diferente de centro de custos, como centros de
responsabilidade e gestão descentralizada dado que os objetivos inerentes à sua classificação
estão mais relacionados com a avaliação do desempenho e contribuição para os objetivos
globais da organização. Não se trata de problemas de “valorização do produto”, mas sim de
“avaliação da gestão”.
O centro de custos tem como finalidade acumular custos decorrentes dos meios geridos
pelo seu responsável, não havendo preocupações em imputá-los seja a quem for. A análise
custo-benefício pode aconselhar a que não se quantifique e valorize a produção ou serviço
prestado ao cliente interno.

Medindo apenas os inputs em termos monetários, mas não o fazendo para os seus
outputs, não quer dizer que se atribua importância secundária a este tipo de centros. A sua
importância não é função da classificação do centro, mas da sua contribuição para a realização
da estratégia da empresa.
Na ótica do controlo de gestão os centros de custos devem ser avaliados pelos custos
decididos pelo responsável do centro.

Tipologia dos centros de custo:
1. Centros de custos padrão
É possível medir a produção em unidades físicas homogéneas de modo que contabilizando
os custos dos recursos consumidos possa obter-se o custo unitário da sua produção.
Estes centros são típicos da área de produção.
2. Centros de custos discricionários Administrativos
Características destes centros:
a) Grande dificuldade ou impossibilidade em medir a sua atividade por não existirem
unidades homogéneas de produção. São serviços em que não existem no geral, unidades
de medida com validade comprovada;
b) Frequente falta de convergência entre os objetivos destes centros ou falta de indicadores
precisos relativamente aos objetivos globais da organização.
São atribuídos a estes centros, orçamentos de despesa e objetivos de níveis de qualidade de
serviço. A avaliação do seu desempenho, do ponto de vista económico, é a de não ultrapassarem
o orçamento que lhes foi atribuído. Quanto aos aspetos da qualidade de serviço a avaliação é
muito subjetiva e baseada em perceções obtidas pelos “clientes internos”.
São exemplos o departamento de controlo de gestão, os serviços de contabilidade, o
secretariado e em geral as atividades de estrutura central.
3. Centros de custos discricionários de I&D
São característicos de grandes empresas vocacionadas para I&D. As coisas inovadoras que
são desenvolvidas têm que ser vistas como investimentos e não como um ‘’gasto’’. A estes
centros são normalmente atribuídos orçamentos anuais, baseados nos projetos plurianuais em
curso.
4. Centros de custos discricionários de Marketing e Comerciais
Agrupam atividades do âmbito comercial e marketing. Podem classificar-se, face a essas
atividades, em dois tipos:



Centros de logística vocacionados para a elaboração e controlo dos documentos de
venda e controlo das contas correntes dos clientes;
Centros de custos comerciais, preocupados com a obtenção das encomendas de
clientes.

Os primeiros podem assemelhar-se, para efeitos de controlo aos centros administrativos.
Nos segundos é normalmente possível medir o output da sua atividade. Nos centros comerciais
devemos ter em atenção que o consumo de cada Euro deve proporcionar um acréscimo nas
vendas que permita a sua recuperação acrescida duma certa margem de contribuição.
Entramos já no domínio da medida dos consumos e das produções, ou seja, no âmbito dos
chamados Centros de Resultados.

Centros de proveitos
São aqueles em que os responsáveis têm um poder de decisão sobre os meios que se
traduzem em custos da sua área de responsabilidade funcional e com isto geram proveitos para
a empresa. No entanto, é um centro de custo discricionário no qual usa-se o volume de proveitos
como forma de fixar objetivos de atividade.
É possível medir a sua atividade em termos de volume de negócios. Assim, ao responsável
é atribuído um determinado orçamento de despesa de modo a alcançar determinados objetivos.

Centros de resultados
São a unidade de estrutura organizacional em que o seu responsável tem poder de
decisão sobre meios que se traduzem em resultados, ou seja, em rendimentos e em custos.
Assim um centro de resultados caracteriza-se fundamentalmente por:
a) O objetivo traduzir-se num resultado.
b) O responsável ter poder de decisão sobre meios que afetam não apenas os custos, mas
também os rendimentos.
c) As decisões dos responsáveis serem orientadas para a otimização desse resultado.

A principal diferença entre centros de resultados e custos é a possibilidade de nos
primeiros se medir os outputs em termos monetários, sendo assim possível fazer a comparação
com os custos dos recursos utilizados.
A definição do tipo de centro de responsabilidade depende da sua adequação à estratégia
e organização da empresa e, em especial, do grau de convergência dos seus objetivos com os
objetivos globais da empresa. Isso significa que só se deve forçar a passagem de determinados
centros de custos a centros de resultados se isso facilitar a realização da estratégia empresarial.

Critérios de definição de centros de resultados
Nestes centros, consumos e produções são medidos em termos monetários. Tudo se
passa quase como se o responsável estivesse a gerir um negócio autónomo, o que pode ser
vantajoso em termos da sua motivação e empenho baseado nos resultados. No entanto, nem
sempre se torna fácil a escolha do “estatuto” de cada centro de responsabilidade, daí estes
critérios que podem estar na base da definição de centros de resultados:











O gestor do centro de responsabilidade deve ter poder de decisão sobre os custos e os
rendimentos desse centro.
Existem outro ou outros centros de responsabilidade que estejam interessados nos
produtos ou serviços gerados no centro.
O serviço prestado deve ser considerado tão relevante que, ao estabelecer um preço de
transferência interna, possa haver da parte dos centros de responsabilidade clientes uma
retração ao uso desse serviço.
Deve assegurar-se que a criação de um centro de resultados não vai originar disfunções
ao nível da organização. Isto é um centro de resultados ao tomar decisões em seu
benefício não pode afetar negativamente o desempenho global da empresa.
O gestor deve aceitar e defender que a forma como é medido o resultado do seu centro
de responsabilidade é adequada para a avaliação do seu desempenho.
Deve ter-se em atenção a relação custo-benefício, ou seja, os benefícios em transformar
um centro de custos em centro de resultados deve ser superior aos custos adicionais daí
recorrentes.
Para classificar um centro de responsabilidade como um centro de resultados deve terse em atenção as leis do mercado: para que o centro obtenha proveitos deve possuir um
mercado para os seus bens e serviços.

A definição de centros de resultados leva sempre à descentralização e delegação de
autoridade. Descentralizar consiste na delegação de liberdade para tomar decisões. Esta
“liberdade de tomar decisões” apresenta algumas vantagens, nomeadamente a possibilidade de
desenvolvimento de capacidades de gestão, uma maior motivação e empenho, maior
proximidade entre o decisor e o executor, mas também arrasta alguns perigos tais como a

disfuncionalidade, o agravamento dos custos de serviços centrais e o desenvolvimento de
circuitos de informação entre os vários centros.
Vantagens e Desvantagens?
Tipologias de centros de resultados
Os centros de resultados traduzem uma estrutura organizacional mais adequada à
convergência de objetivos e à motivação dos responsáveis. Pode usar-se várias formas para
estruturar estes centros de resultados.
1) Descentralização por funções
Transforma-se alguns centros de custo em centros de resultados. Para isso terão de ser
definidos preços para valorização das prestações internas. O gestor assume um papel mais
empreendedor em vez de mero gestor de recursos por si escolhidos ou que lhe tenham sido
atribuídos.
2) Divisão por produto
Consiste na separação das principais funções da empresa por produto ou por famílias de
produtos. Regra geral, essa divisão traduz-se numa maior delegação de autoridade nos
responsáveis operacionais.
As razões para a divisão por produto são várias, mas têm sobretudo a ver com as características
da empresa, nomeadamente a sua dimensão, número e diversidade de produtos, de mercados
ou localização dos estabelecimentos.
As vantagens são:
A.
B.
C.
D.

Descentralização da tomada de decisões;
Desenvolvimento das qualidades de gestão;
Possibilidade de conhecer a rendibilidade de cada produto ou família de produtos;
Melhoria de eficácia do sistema de controlo de gestão na medida em que o termo
“resultado” é conhecido em maior extensão e profundidade.

Alguns inconvenientes são:
A.
B.
C.
D.

Necessidade de maior número de gestores;
Acréscimo de custos, na medida em que é necessário mais pessoal;
Perda de gestão direta pela Direção Geral;
Podem aparecer atitudes de maior competitividade que de cooperação entre as várias
unidades da organização;
E. Pode dar-se maior ênfase ao curto prazo que ao médio e longo prazo.
A divisão não pode ser levada até ao extremo. O responsável operacional de cada unidade
não tem uma liberdade total na tomada de decisão.

3) Descentralização por área geográfica
Este tipo é característico de empresas que possuam armazéns, lojas dispersos da região.
É mais fácil medir o output de cada centro, permite fixação de objetivos e avaliação de
desempenho, a atuação dos gestores centra-se a nível local o que lhes permite um conhecimento
mais adequado dos meios, oportunidades e ameaças. A orçamentação e o controlo são
facilitados.
4) Descentralização por projeto
Situação muito frequente em empresas de construção civil e de serviços
5) Descentralização por atividade
Empresas que envolvem atividades distintas podem recorrer á segmentação estratégica de
modo a adequarem melhor os recursos ao seu desenvolvimento global. Ex: Uma empresa de
apoio á gestão poderá constituir centros de resultados e serviços nomeadamente de consultoria
informática e de auditoria.

Centros de investimentos
O Centro de Investimentos, que tem como características:





O responsável tem poder de decisão sobre meios que se traduzem não só em termos de
custos e rendimentos, mas também em ativos e/ou passivos;
O objetivo traduz-se num resultado que não será apenas a diferença entre os
rendimentos e custos, mas deverá considerar também o custo referente aos ativos e
passivos por si gerados;
Tendo como objetivos a realização de um resultado ponderado pelos ativos e passivos
por si gerados, o responsável, orienta as suas decisões no sentido da melhoria desse
resultado, procurando adequar os ativos e os passivos ao nível de atividade do centro.

Centro de Resultados vs Centros de Investimentos
A principal diferença entre os centros é que no centro de investimentos o responsável
decide sobre um conjunto de recursos da empresa que se traduzem financeiramente em termos
de ativos e passivos.

A diferença não é apenas formal. Os centros de responsabilidade não devem por em causa a
estratégia da empresa. Daí a convergência dos objetivos locais com os objetivos centrais seja uma
das principais preocupações na definição e estruturação da empresa em centros de
responsabilidade.
A incorreta criação de centros de responsabilidade pode levar a favorecer os resultados locais,
contra os interesses globais da empresa pondo desta forma em risco, a implementação da
estratégia da empresa.
(página 333 quadro)
Critérios Financeiros de Avaliações de Resultados
A definição de CR não deve ser um fim em si mesmo, mas um meio que se traduz na
adequação da estrutura à estratégia da organização. A fixação de objetivos só terá sentido se,
posteriormente, for avaliado o seu grau de realização. É importante definir:




Conhecer de que forma vai ser medida a atividade;
Dispor das informações necessárias que lhes permitam antecipar decisões no sentido de
atingir ou melhorar essa medida;
Conhecer o impacto das suas decisões sobre o grau de realização dos seus objetivos.

A avaliação do desempenho económico-financeiro nem sempre é uma matéria pacífica e do
agrado dos “avaliados”. Daí a preocupação em definir critérios que sejam equitativos,
universalmente apreciados, aceites e difundidos na empresa para que todos os responsáveis
conheçam as “regras do jogo” antecipadamente e os utilizem como instrumento de motivação
e empenho no exercício da sua atividade.

Razões de escolha de critérios económico-financeiros
Outros elementos ‘’não financeiros’’ como a qualidade, a produtividade, a quota do
mercado etc…, são de grande importância e devem ser considerados pelo controlo da gestão,
desde que enquadrados numa ótica de implementação da estratégia. No entanto, estes critérios
económico-financeiros são de aplicação geral a todos os níveis da organização e com relação
muito direta nos resultados, na rendibilidade e no valor criado, conceitos usados na avaliação do
desempenho da empresa na sua globalidade.
No plano económico-financeiro os gestores devem ser avaliados pelo menos sobre os seguintes
aspetos:
A) Quantidade/Nível: montante da sua contribuição para a empresa através do resultado
ou margem dentro da sua área de responsabilidade;
B) Eficácia: grau de realização dos seus objetivos
C) Eficiência: os meios utilizados para a obtenção do resultado
Características dos Critérios
Definidos certos indicadores que reflitam os resultados obtidos por cada responsável há
características e qualidades que lhes devem estar implícitas.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Simplicidade: facilmente compreendido pelo gestor
Objetividade: apropriado para avaliar as realizações
Convergência: de cada centro para com os objetivos globais da empresa
Coerência: refletir com rigor a natureza de qualquer decisão
Controlabilidade: parâmetros sobre os quais o responsável pode agir ou atuar.
Integralidade: conter todos os parâmetros que estejam no raio de atuação de cada
gestor, não esquecendo nenhum deles.
7) Equidade: ser justo e não provocar distorções da realidade

Tipologia dos Critérios E(económico)-F(financeiros)

1) A perspetiva dos custos nos centros de custos
É logico definir para este centro como critério de avaliação uma unidade de medida que
se centralize no nível de custos realizados.
O principal critério de avaliação do desempenho E-F de um centro de custos será determinado
pela diferença entre os custos realizados e os custos orçamentais(objetivo).O objetivo de um
centro de custos-padrão será definido em custos diretos por unidade produzida.
Centros de custos discricionários deverão ser avaliados pelo montante dos custos diretos
decididos, face aos objetivos, excluindo qualquer forma de repartição dos custos indiretos.

2) As perspetivas de resultados nos centros de resultados
O critério deve refletir não só os custos decididos por esse centro, mas também os rendimentos
por si gerados.
Principal Critério: Proveitos & Custos
Que tipos de proveitos & custos:




Resultado: Proveitos- Custos (diretos + indiretos)
Margem Bruta: Proveitos- Custos Variáveis
Margem de Contribuição: Proveitos Diretos- Custos diretos

3) As perspetivas de rendibilidade e criação de valor os centros de investimento
O indicador de avaliação do desempenho E-F deste centro deve conter parâmetros que
traduzam o impacto das decisões sobre o nível dos ativos e passivos utilizados.

ROI: Return on Investment ou Rendibilidade dos Capitais Investidos, frequentemente
usado na análise financeira das empresas é muitas vezes transposto e usado na avaliação do
desempenho dos centros de investimento, por estes se assemelharem, do ponto de vista da
gestão global, e uma pequena empresa.
Resultado Residual: apresenta uma perspetiva de criação de valor

