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Resumo
Este artigo se propõe a fazer um levantamento entre o período de 2010
a 2016, nos periódicos qualificados pela CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e nos principais
Congressos, sobre o tema orçamento. Para tanto, foram selecionados
quinze periódicos que receberam a avaliação do Qualis 2014 (sistema
de avaliação dos periódicos), no qual receberam os estratos
indicativos: A2, B1, B3 e B4 e quatro Congresso (ADCONT, ANPAD,
ANPCONT). Na metodologia, foi realizada uma pesquisa
bibliométrica de caráter descritivo e natureza bibliográfica com
análises quantitativas, utilizando para isso a Lei de Lotka e a Lei de
Bradford e as variáveis “metodologia aplicada, teoria base utilizada,
área temática e a relação de autor e revista” que serviram de parâmetro
para a análise dos dados. O resultado alcançado indica que o volume
de produção do tema é baixo, apenas 1,87% da produção total é sobre
orçamento. A produtividade anual dos artigos teve o pior resultado em
2011 (9,01%) e em 2016 (11,71%). Em sua grande maioria, a
metodologia é mais qualitativa e 74,51% não apresentam teoria base
para explicar o fenômeno. Um ponto positivo foi à interação entre os
autores que resultou em 97,36% de laços criados entre eles. Concluise que o orçamento tem sua relevância no meio empresarial e que esta
importância não é representada na produção dos artigos, pois a
quantidade de artigos produzidos ainda está abaixo do esperado.
Sugere-se então que se amplie a produção científica do orçamento no
Brasil.
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Abstract
This article proposes to make a survey between the period from 2010
to 2016, in the periodicals qualified by CAPES (Coordination of
Improvement of Higher Level Personnel), and in the main Congresses,
on the budget theme. To that end, fifteen journals were selected, which
received the evaluation of Qualis 2014 (periodical evaluation system),
in which they received the indicative strata: A2, B1, B3 and B4 and
four Congresses (ADCONT, ANPAD, ANPCONT). In the
methodology, a bibliometric research of descriptive character and
bibliographic nature was carried out with quantitative analyzes, using
Lotka's Law and Bradford's Law and the variables "applied
methodology, base theory used, thematic area and author and journal
relation "Which served as parameters for data analysis. The result
achieved indicates that the production volume of the theme is low,
only 1.87% of the total production is on budget. The annual
productivity of the articles had the worst result in 2011 (9.01%) and in
2016 (11.71%). In the great majority, the methodology is more
qualitative and 74.51% do not present basic theory to explain the
phenomenon. A positive point was the interaction between the authors
that resulted in 97.36% of ties created between them. It is concluded
that the budget has its relevance in the business environment and that
this importance is not represented in the production of the articles,
because the quantity of articles produced is still lower than expected.
It is suggested that the scientific production of the budget in Brazil be
expanded.

INTRODUÇÃO
As entidades empresárias estão inseridas em um ambiente de negócios caracterizados pela
incerteza (MINTZBERG, LAMPEL, QUINN e GHOSHAL, 2006), mudanças tecnológicas
frequentes (MUCCI, FREZATTI e DIENG, 2016) e uma grande competição (MAGRO e
LAVARDA, 2014; MUCCI, FREZATTI e DIENG, 2016). Assim, gerir uma entidade em um
mercado

composto

de

“contingências”

insere

grandes

desafios

aos

administradores

(CASTANHEIRA, 2008).
O SEBRAE revelou em 2013 que 27% das empresas em São Paulo encerram suas atividades
no primeiro ano, 37% fecham com dois anos, 46% fecham com três anos, 50% fecham com quatro
anos e 58% fecham com cinco anos de atividade (SEBRAE, 2013). A falta de planejamento
(LUNKES, 2011; FREZATTI, 2009) e a má gestão (HANSEN e VAN DER STEDE, 2004)
contribuem para encerramento das atividades de uma entidade.
O ambiente exige a necessidade de Sistema de Controle Gerencial (SCG) eficiente
(FERREIRA e OTLEY, 2012) como o orçamento que auxiliem as empresas na formulação de suas
estratégias (FREZATTI, 2009; MAGRO e LAVARDA, 2014) na tentativa de implementar controles
mais efetivos e específicos (HOPWOOD, 1972).
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O orçamento se destaca entre todas as outras ferramentas de controle gerencial (FREZATTI,
2009). Sua importância se deve ao fato de que aparece como uma técnica tanto tradicional quanto
contemporânea do SCG (CHENHALL e LANGIELD-SMITH, 1998). Entretanto, pode sofrer alguma
variação quanto ao seu desenvolvimento em relação ao tempo de implementação (FERREIRA e
OTLEY, 2006; AGUIAR e FREZATTI, 2007).
O orçamento é um plano operacional e financeiro (FREZATTI, 2009), que compõe o SCG, e
que coloca em prática a estratégia da empresa, detalhando as operações futuras da organização, bem
como define os gastos e estima a receita de cada departamento formando um orçamento global anual
(LUNKES, 2011), podendo ainda ser definido como plano administrativo que abrange um período de
tempo (WELSCH, 1983); sendo um direcionador para a equipe desenvolver as funções a fim de
atingir o objetivo da organização, estabelecendo uma relação gerencial entre o curto prazo e a
estratégia empresarial (ALMEIDA; MACHADO; RAIFUR; NOGUEIRA, 2009). É a partir do
orçamento que as metas e os objetivos podem se concretizar (SANTOS; SCHMIDT; PINHEIRO;
MARTINS, 2008).
O orçamento ainda pode aumentar a comunicação entre os departamentos; fornecer um norte
para a gestão; inserir um planejamento prévio das ações futuras; inserir a padronização de
procedimentos e das operações o que pode eliminar alguma falha, resultando em eficiência e
economia dos recursos, aumentando também o controle das atividades; pode implantar e definir o
papel de cada membro, destacando suas funções e responsabilidades (LUNKES, 2011); pode
identificar áreas eficientes e ineficientes; e pode contribuir reduzindo gastos desnecessários
(CARNEIRO; MATIAS, 2011; LUNKES, 2011). E ainda, pode permitir ajustes necessários para um
melhor aproveitamento das oportunidades, identificando e eliminando as ameaças (TAVARES,
2010).
Entretanto, alguns pontos podem limitar o processo orçamentário. Apesar de ser flexível, caso
seja identificado alguma falha na sua execução, será preciso rever todo o plano, desde a introdução,
passando pela etapa operacional e financeira, o que o torna oneroso (FREZATTI, 2009; LUNKES,
2011). Para se chegar a um modelo ajustado de orçamento, a empresa passará por muitas mudanças
até que a técnica seja aperfeiçoada, o que levará tempo, provavelmente mais de um ano. O tempo de
execução e elaboração é muito longo (LUNKES, 2011). A pessoalidade na utilização da ferramenta
é um fator que pode limitar sua aplicação, pois o gestor pode não fazer a divisão
igualitária/justa/necessária dos recursos, favorecendo mais uns do que outros (LUNKES, 2011),
inserindo assim, o poder nas relações entre gestores (CALIMAN, 2014).
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O orçamento ainda pode ser engessado, pode implementar metas inalcançáveis, o que também
pode o tornar um instrumento desmotivador (LUNKES, 2011). Além disso, para convencer uma
equipe de que serão implantadas mudanças pode se tornar um processo trabalhoso, e enquanto os
envolvidos não entenderem a importância e a utilidade da ferramenta (CARNEIRO; MATIAS, 2011;
LUNKES, 2011; TAVARES, 2010).
Atualmente, o Brasil passa por um delicado período de instabilidade financeira, o que afeta
todos os demais setores da economia. Num processo simplificado o orçamento é utilizado exatamente
para o controle dos gastos. Portanto, para que as entidades consigam controlar suas contas, é
imprescindível que o orçamento seja inserido e utilizado de forma correta. Em meio a este contexto,
o orçamento pode ser muito importante para qualquer tipo de organização, tanto para o setor privado
quanto para o setor público e independente da área de atuação. Assim, busca-se neste estudo
responder a seguinte questão de pesquisa: quais as características da produção científica em
orçamento nas principais revistas e Congresso do Brasil entre os anos de 2010 a 2016?
Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de mensurar de forma qualitativa e quantitativa,
através da pesquisa bibliométrica, como o assunto está sendo difundido no meio científico. O tema é
de extrema relevância para a academia, visto que, é importante que os estudantes tenham acesso sobre
as especificidades da pesquisa em orçamento, assim como, sua relevância ao auxílio ao processo
decisório. Aos gestores, o estudo pode revelar a importância da utilização do orçamento nas mais
variadas entidades.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Contabilidade Gerencial

Inicialmente, a contabilidade surgiu da necessidade de se registrar as movimentações feitas
no comércio. Com o passar dos tempos, e a modernização de alguns mecanismos, houve a
necessidade de se apurar melhor essas informações movimentadas pelas atividades do comércio,
serviço e indústria. Assim, a contabilidade passou a gerar informações qualitativas e quantitativas e
apresentá-las aos seus usuários de modo que cada um pudesse receber a que melhor lhe atendesse,
auxiliando-lhes na tomada de decisão.
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Além disso, podemos afirmar que a contabilidade mensura toda a movimentação monetária e
a registra, fornecendo os resumos destes registros através de relatórios aos diversos usuários externos.
(MARION, 2009).
Francia, citado por Padoveze (2010), define a contabilidade gerencial como a forma de
identificar, mensurar e analisar os fatos contábeis de forma que os resultados apresentados possam
ser utilizados para planejar ações futuras e coordenar o rumo que a entidade seguirá, de modo que os
recursos disponíveis sejam utilizados de forma apropriada.
A contabilidade gerencial, diferentemente da contabilidade financeira, fornece informações
aos gerentes para serem utilizadas na própria organização. Aliada à contabilidade geral, ela tem o
intuito de transformar as informações geradas em novas informações e com isso auxiliar na tomada
de decisão dos administradores. Para tanto, é exigido de um contador gerencial que ele tenha
habilidades de gestão e estratégia. (GARRISON; NOREEN; BREWER, 2013).
Segundo Frezatti e outros (2007), a contabilidade gerencial e o planejamento estratégico estão
diretamente conectados, isto porque, para que o planejamento possa ser elaborado ele utilizará das
informações prestadas pela contabilidade gerencial. Sendo que sem o fornecimento destas
informações, o planejamento não teria fundamentação para a implantação das estratégias da
organização.
Assim, mesmo com o passar dos tempos, os ramos da contabilidade, incluindo a gerencial,
continua com o objetivo básico de promover informações úteis para a tomada de decisão.
(IUDÍCIBUS, 2010).

2.2 Planejamento Estratégico

Antes do surgimento do planejamento estratégico, existiam outros dois tipos de planejamento.
Em meados do século XIX, com o fim da segunda revolução industrial, o termo “planejamento” foi
largamente utilizado no ambiente empresarial. Assim, na metade do século XX este termo foi
evoluído para Planejamento Financeiro, nesta espécie, o orçamento era a principal ferramenta dos
planos da empresa. Em 1960, o planejamento financeiro evoluiu para o planejamento de longo prazo,
que tinha como foco a criação de planos contendo objetivos e metas da empresa no longo prazo, o
orçamento também foi utilizado para colocar em prática os planos da empresa. (LUNKES, 2011).
A partir de 1970 foi criado o planejamento estratégico. Nele é possível determinar planos de
curto e longo prazo estabelecendo estratégias, analisando os ambientes externo e interno. Assim,
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podemos definir o planejamento como o conjunto de metas e objetivos que se pretende alcançar,
fazendo a gestão dos recursos disponíveis, levando em consideração a filosofia do negócio, com a
finalidade de impulsionar a organização para um momento futuro mais promissor (LUNKES, 2011).
O planejamento, segundo Lere, citado por Lunkes (2011) será dividido em estratégico, tático
e operacional. O estratégico engloba o período maior que cinco anos, é determinado o rumo que a
empresa seguirá, avaliando o ambiente que atuará e ainda estabelecendo os objetivos que se pretende
alcançar, caracteriza por dispor de informações qualitativas. A etapa tática tem como foco direcionar
como deverá ser seguida a etapa operacional, este plano é considerado mediano em sua aplicação (3
a 5 anos). E por fim, o planejamento operacional que é de fato o plano que conterá as operações a
serem implementadas.
Para que o planejamento estratégico possa ser criado e aplicado, ele precisará seguir três fases,
sendo elas: planejamento, execução e controle (LUNKES, 2011).
No planejamento é elaborada a estratégia baseada na missão, visão e cultura da empresa,
avaliando os ambientes interno e externo, além de criar metas e objetivos direcionados pela filosofia
da empresa. Na execução, implementa-se as técnicas que pode ser o Tableau de Bord, Balanced
Scorecard ou o orçamento, assim é possível por em prática a estratégia inicialmente criada. E por fim,
deve ser feito o acompanhamento da estratégia, controlando todas as etapas para garantir que a
empresa esteja indo na direção das metas estabelecidas, além de garantir que o orçamento esteja sendo
seguido (LUNKES, 2011).
O planejamento estratégico é utilizado para atender as necessidades da empresa. É
imprescindível que os três planos estejam em sintonia, caso contrário todo o processo não terá eficácia
em sua elaboração e implantação. Assim, eles devem ser intensificados pelos gestores da empresa, e
ampliado a todos os setores, pois o interesse de se manter uma organização em funcionamento não
deve ser apenas do proprietário, mas de todos que dela depende.

2.3 Sistema De Controle Gerencial

O sistema de Controle Gerencial (SGC) pode ser definido por Simons (1995), citado por Ford
e Greer (2005), como sendo a implantação de rotinas baseada no planejamento estratégico da
organização que deverá ser adaptado de acordo com as contingências existentes. Aguiar e Frezatti
(apud Berry (2005), Anthony e Govindarajan (2002), 2007) acrescentam que o SCG é um
direcionador para executar as atividades, sendo possível influenciar todos os níveis hierárquicos da

Revista de Contabilidade, Ciência da Gestão e Finanças v. 7, n. 1, p. 4-33 , 2019

10

empresa. Este sistema é utilizado como apoio à gestão estratégica da organização, por ser uma forma
de desdobramento do plano geral da empresa.
Não há um padrão para se estruturar o SCG, o essencial é que ele possa mensurar os processos
da empresa e medir seu desempenho, sendo necessário adaptar-se as contingências variáveis.
(AGUIAR; FREZATTI, 2007).
O que poderá nortear sua criação são as informações divulgadas pelos gestores através de seus
controles, envolvendo a gestão sobre pessoas, acompanhamento dos resultados a serem atingidos e
as ações que devem ser executadas para obter o resultado esperado. Anthony, citado por Aguiar e
Frezatti (2007), iniciou o estudo sobre o controle gerencial e definiu a estrutura do SCG como sendo
definição das características e das técnicas. As características são numeradas em “escopo,
tempestividade, agregação, integração e custo” e as técnicas em “tradicionais e contemporâneas”.
(CHENHALL apud AGUIAR; FREZATTI, 2007).
Já Ferreira e Otley (2006), citado por Aguiar e Frezatti (2007), adotaram outra forma de
segregar o SCG baseando-se no estudo de Simons (1990), sendo dividido em desenho a aplicação das
características e das técnicas, e o uso classificado pelo “diagnóstico, interativo e disfuncional”.
Nas características são aplicadas as informações definidas no planejamento estratégico, ou
seja, são as informações gerenciais que contém uma base dos eventos passados, expectativas de longo
prazo, tanto interno quanto externo, avaliações de riscos e ameaças (contingências), além de incluir a
visão, missão, políticas e objetivos da organização (FREZATTI, 2007), além disso, é medida a
assiduidade da informação, bem como o tempo de resposta de uma solicitação de relatórios, e ainda
as informações que ocorrem nos diferentes departamentos da empresa (BOUWENS; ABERNETHY
apud AGUIAR; FREZATTI, 2007).
Ferreira e Otley (2006), citado por Aguiar e Frezatti (2007), acrescentaram uma quinta
variável, sendo que este elemento avalia o custo de geração da informação.
Em relação às técnicas empregadas, temos a visão de quatro autores em épocas distintas, sendo
que Chenhall e Langfield-Smith (1998) define as técnicas contemporâneas de maneira que os custos
dos produtos sejam mais apurados e estima uma melhor performance dos processos, enquanto que
Ferreira e Otley (2006) delimitaram as técnicas de acordo com a ordem cronológica. (AGUIAR;
FREZATTI, 2007).
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Figura 1 - Técnicas Tradicionais e Contemporâneas de Controle Gerencial

Fonte: Aguiar e Frezatti, 2007.

O uso do sistema através de três prismas define como é feita a gestão das informações geradas
pelo SCG. O sistema de controle gerencial é utilizado para diagnóstico quando se pretende
acompanhar se o desempenho está sendo adequado à estratégia da organização e também para corrigir
possíveis erros. O uso do sistema interativo monitoram as mudanças não previstas e que afetam a
empresa, e que, a partir do momento em que vão surgindo, precisam ser adaptados ao ambiente, além
disso, é possível ter uma interação maior entre os gestores e subordinados. Já o uso disfuncional é
utilizado quando algumas funções não forem previstas no diagnóstico ou no interativo. (AGUIAR;
FREZATTI, 2007; CRUZ; MATIAS; FREZATTI, 2008).
Conforme demonstrado na figura 1, existem várias técnicas que podem ser empregadas para
implementar o sistema de controle, neste artigo, a técnica a ser discutida é o orçamento,
demonstraremos suas características, seus tipos e a importância de se empregar esta técnica como
gestão dos recursos, demonstrando o que está sendo publicado sobre esta ferramenta que está presente
tanto no meio familiar quanto no meio empresarial.
2.4 Orçamento E Suas Características

O orçamento pode ser definido como um plano financeiro que põe em prática todo o
planejamento estratégico elaborado anteriormente (FREZATTI, 2009), com o efeito de orçar as
despesas e receitas (LUNKES, 2011); podendo ainda ser definido como plano administrativo que
abrange um período de tempo (WELSCH, 1983); sendo um direcionador para a equipe desenvolver
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as funções a fim de atingir o objetivo da organização, estabelecendo uma relação gerencial entre o
curto prazo e a estratégia empresarial (ALMEIDA; MACHADO; RAIFUR; NOGUEIRA, 2009).
Seu objetivo está ligado, inicialmente, com e gestão dos negócios, ou seja, ele é utilizado
como uma ferramenta de controle (ALMEIDA; MACHADO; RAIFUR; NOGUEIRA, 2009) e um
instrumento de planejamento (CARNEIRO; MATIAS, 2011), sendo considerado também como um
“sistema de autorização de gastos” (PADOVEZE; TARANTO, 2009)
Sua eficácia está ligada ao planejamento e controle fixando objetivos (ALMEIDA;
MACHADO; RAIFUR; NOGUEIRA, 2009), assim tem como funções o planejamento, a
coordenação e o controle dos atos a serem praticados de acordo com a estratégia organizacional
(LUNKES, 2011).
Além de ser elaborado para atender o controle dos gastos, pode auxiliar na comunicação e
divulgação da informação entre os setores, pode servir de meio para que as metas e os objetivos sejam
inseridos e compreendidos por todos dentro da organização, pode ser utilizado para avaliar o
desempenho ao decorrer de sua implantação, pode funcionar como direcionador das políticas criadas
e ainda pode estabelecer metas e avaliar os resultados (FREZATTI et al, 2011; TAVARES, 2010).
Outro ponto importante, é que o orçamento não pode ser um instrumento isolado, sendo
integrado à estratégia empresarial, sendo necessário seu entendimento num processo como um todo
(FREZATTI; RELVAS; JUNQUEIRA; NASCIMENTO, 2008).
Como característica do orçamento, podemos citar a projeção para o futuro, ou seja, o
orçamento estima as receitas e despesas, bem como investimentos, e possíveis perdas; ele representa
o planejamento estratégico em termos monetários; é flexível, pois se adapta aos diversos cenários em
que a empresa está inserida; possui uniformidade, ou seja, há um padrão elaborado e que é seguido
para os demais anos (SANTOS; SCHIMIDT; PINHEIROS; MARTINS, 2008); apura os resultados
de acordo com cada area responsável (LUNKES, 2011); reconhece esforços em grupo e individual;
envolve todos os setores (PADOVEZE; TARANTO, 2009).
As vantagens do orçamento são consideradas por Carneiro e Matias (2011) como sendo uma
ferramenta que integra os departamentos, pois os orçamentos de cada departamento ou setor compõe
o orçamento global; delega-se poderes, diminuindo o envolvimento dos direitos com operações
diárias; avalia o desempenho, sendo possível identificar pontos em afetos, além de racionalizar
recursos, pois com o planejamento é possível saber a quantidade que se gastará em cada processo.
É possível complementar estas vantagens com outros argumentos, como a definição prévia
dos objetivos a serem alcançados, visto que é feito baseado no planejamento estratégico da empresa;
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atribuem responsabilidades; elimina gargalos e restrições; utiliza um maior controle nas atividades
executadas dando feedback aos envolvidos (LUNKES, 2011). Além disso, auxilia os gestores a
tomada de decisão, pois sua estrutura visa o atendimento a futuras expectativas (PADOVEZE;
TARANTO, 2009).
Algumas críticas são discutidas em torno do orçamento, Frezatti, Relvas, Junqueira e
Nascimento (2008), citam a constituição de reserva orçamentária que pode ser criada por incerteza
do que poderá ocorrer no planejamento; a utilização de dados históricos pode indicar oposição às
mudanças; há ainda a existência de comportamento disfuncional conflitando o que foi planejado com
o que está sendo executado. Para manter um controle maior não permite alterações, o que muitos
autores consideram como engessado, seu tempo de elaboração é muito longo, pois até chegar a um
modelo ideal passa-se por muitas alterações, caso não se tenha aceitação da equipe, pode levar a
alguns cometerem atos antiéticos e ainda pode ter metas inalcançáveis, o que desmotiva os envolvidos
no processo (LUNKES, 2011).
Como o orçamento é uma projeção, por mais que se busque se atualizar, podem ocorrer alguns
imprevistos como a volatilidade do mercado, sendo sua aplicação ineficiente em mercado onde há
muita variação inflacionária (PADOVEZE; TARANTO, 2009).
Para que o orçamento possa ser implementado, é necessário seguir alguns princípios, que foi
definido por Frezatti (2009) como sendo “Lição de casa, plano de marketing, planos de suprimentos,
produção e estocagem, plano de investimentos, plano de recursos humanos e plano financeiro.”.
Estruturar a missão, visão e cultura de acordo com o estabelecido no planejamento estratégico e após
a elaboração do orçamento setoriais, integra-se todos os orçamentos em um só, formando o orçamento
global (PADOVEZE; TARANTO, 2009).
Deve-se ainda seguir algumas outras etapas como foi descrito por Santos e outros (2008):
estrutura organizacional, criação de um comitê de planejamento, comprometimento dos envolvidos,
implantação de um sistema de custos integrados com a contabilidade, fazer a contabilidade por centro
de custos ou resultado e criar um orçamento flexível.
Frezatti (2009) subdivide o orçamento em duas etapas: operacional e financeira. Na etapa
operacional aplicam-se quatro planos que delineará as atividades:
 Plano de marketing – deste plano define-se a perspectiva de venda ou prestação de serviço, a
difusão dos produtos que a empresa oferece, os preços praticados e descontos possíveis e as despesas
para se obter o sucesso deste plano;
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 Plano de suprimentos, produção e estocagem – esta etapa envolve os produtos a serem
comercializados, nele deve-se determinar quanto tempo um produto fica parado até sua venda, em
caso de produção, quanto tempo um produto leva para ser elaborado, os custos de logística, a vida
útil de cada bem, os insumos gastos na produção, mão de obra envolvida, etc.;
 No plano de investimentos serão determinados como será aplicado os recursos na aquisição de
ativo permanente, ou seja, quais gastos a entidade terá para que o plano estratégico possa ser
desenvolvido;
 E por último o plano de recursos humanos, sendo este composto do capital humano e da formação
da estrutura organizacional.
A etapa financeira, é a transformação da etapa operacional em termos monetários, nela está
incluída os gastos e despesas projetadas para o período, os demonstrativos contábeis planejados e os
indicadores financeiros que avaliarão a projeção efetivada.
Para a implementação do orçamento é preciso à utilização de um sistema de informação
contendo as informações contábeis (WELSH, 1983), ter uma estrutura organizacional, formação de
um comitê de planejamento orçamentário tendo como função o estabelecimento de objetivos e metas
ligados ao planejamento estratégico, comprometimento e responsabilidade por parte dos envolvidos
(SANTOS et al., 2008); as metas deve ser realistas e deve haver uma comunicação entre os
setores/departamentos (WELSCH apud CARNEIRO; MATIAS, 2011).
Com o surgimento de novas tendências, houve a necessidade de adaptar o orçamento de
acordo com cada demanda, assim, temos:
 Orçamento

empresarial

sendo

o

reflexo

do

planejamento

estratégico

da

empresa

(CASTANHEIRA, 2008) e utilizado como uma ferramenta direcionadora das operações e financeira
baseado nas metas e objetivos traçados, prevendo possíveis problemas e auxiliando os gestores na
tomada de decisão (LEITE; SILVA; CHEROBIM; BUFREM, 2008);
 Orçamento contínuo que é projetado continuamente, assim que um período é concluído outro já é
criado, ideal para o fechamento de lacunas e mudanças inesperadas (FROW; MARGINSON;
OGDEN, 2010; LUNKES, 2011; BORNIA; LUNKES, 2007; IANESKO, 2001);
 Orçamento base zero que tem como princípio a projeção de um novo orçamento sem a utilização
de dados passados, sendo criado sempre analisando todos os cenários e justificando todos os custos
(COSTA; MORITZ; MACHADO, 2007; PADOVEZE; TARANTO, 2009; CUNHA; SOARES;
LIMA, 2010; GONÇALVES; SIDÔ, 2014; LUNKES, 2011);
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 Orçamento flexível que projeta os custos fixos a partir do orçamento estático (tradicional), e os
custos variáveis a partir do orçamento flexível (FELTRIN; BUESA, 2013), ou seja, calculando o
custo da unidade produzida e segregando os custos fixos dos custos variáveis (LUNKES, 2011);
 Orçamento por atividades projeta os custos de acordo com uma atividade, controlando os recursos
conforme a demanda orçada (SILVA; ROSA; SEIBEL, 1999);
 O Beyond Budgeting com o intuito de inovar o orçamento tradicional, trazendo "velocidade,
inovação, ética e custos baixos " (SANTOS; SCHMIDT; PINHEIRO; MARTINS, 2008)
Para uma melhor visualização, abaixo contém a evolução do orçamento na visão de Lunkes (2011):

Figura 2 - Do Orçamento Empresarial ao Beyond Budgeting

Fonte: Lunkes, 2011.

2.5 Estudos Anteriores

Moura, Dallabona e Lavarda (2010) procuraram demonstrar o perfil bibliométrico dos artigos
sobre orçamento publicados nos Congressos da USP, no Enanpad, no Anpcont e no Congresso
Brasileiro de Custos entre os anos de 2005 a 2009. Para tanto, foi utilizada a pesquisa descritiva,
bibliográfica e análise quantitativa dos dados. O resultado apontou um aumento de 106% na
publicação de artigos relacionados com o orçamento; ainda foi analisada a relação entre o autor e a
quantidade de obras que o mesmo publica, o resultado identificou que em geral a publicação é feita
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por dois autores, sendo 66% do gênero masculino; em relação à distribuição geográfica, a região
Sudeste ganhou destaque na quantidade de publicação ficando com uma fatia de 50% de artigos
publicados; as principais referências publicadas do artigo são de origem nacional.
Lunkes, Feliu e Rosa (2011) demonstraram as características de publicação do orçamento na
Espanha, analisando o tema, metodologia da pesquisa, características das revistas, artigos e autores e
citações sobre o orçamento nas publicações das revistas de contabilidade. O autor selecionou oito
revistas da Espanha listadas no IN-RECS (Índice de Impacto das Revistas Espanholas de Ciências
Sociais) e analisou 30 artigos publicados entre 2001 e 2010. O resultado obtido foi que a pesquisa
sobre orçamento envolve estudo de casos nas organizações, e que há autores estrangeiros publicando
nestas revistas, e na construção do referencial teórico foi identificado que há preponderância da
literatura norte-americana.
Santos, Beuren, Nardi e Vicente (2016) objetivaram identificar as características
bibliométricas e sociométricas sobre a folga orçamentária divulgada nos artigos internacionais da
ScienceDirect e do ProQuest. Foi apontado que a publicação sobre o tema teve maior ênfase a partir
de 2000, sendo publicado em 17 periódicos, com surgimento de novos autores e universidades.
3

METODOLOGIA
Este trabalho científico teve como principal objetivo investigar, descrever e analisar as

características da produção científica em orçamento nas principais revistas do Brasil e nos principais
Congressos de Contabilidade (Anpcont, Adcont e Anpad) entre os anos de 2010 a 2016. Os periódicos
científicos são fontes confiáveis de dados (indicados pela qualificação da CAPES e ISI- Institute for
Scientific Information) e atualizados com maior frequência do que os livros. Assim, para que a
questão fundamental fosse respondida, foi realizada uma pesquisa bibliométrica de caráter descritivo
e natureza bibliográfica com análises quantitativas, em quinze revistas e em três congressos, no
período de 2010 a 2016 que apresentam artigos do tema proposto.
A bibliometria tem como foco o estudo e a avaliação dos artigos científicos produzidos em
determinada area e tempo (CLIPES FERREIRA, 2010). Araújo (2006, p. 12), define-a também como
sendo a “técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e disseminação do
conhecimento científico”, ou seja, é através da bibliometria que verificaremos o quão difundido está
o tema “orçamento” no meio científico. A análise bibliométrica é baseada em três leis clássicas: lei
de Bradford (produtividade de periódicos – mensura o quanto um tema ou area aparece nas revistas
científicas), Lei de Lotka (produtividades de autores – mede o quanto determinado autor está
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produzindo obras científicas) e Lei de Zipf (frequência de ocorrência de palavras em um texto)
(ARAÚJO, 2006; CLIPES FERREIRA, 2010).
Para este trabalho utilizaremos a Lei de Lotka e a Lei de Bradford, além disso,
acrescentaremos mais algumas variáveis que servirão de parâmetro para a análise dos dados:
“metodologia aplicada, teoria base utilizada, área temática e a relação de autor e revista”. O caráter
descritivo se dará através da interseção dessas variáveis que identificará as características da amostra
pesquisada (GIL, 2008).
Em relação à natureza bibliográfica da pesquisa esta se dará a partir do levantamento de dados
para a construção do referencial teórico e da coleta dos artigos científicos publicados no período de
2010 a 2016 sobre o tema proposto em quinze revistas e nos principais Congressos de Contabilidade
(Anpcont, Adcont, Anpad).
Gil (2008) define a pesquisa bibliográfica como sendo a utilização de obras (livros e artigos
científicos) já publicadas de diversos autores sobre um assunto, e complementa afirmando que este
tipo de pesquisa é importante devido ao fato de se conhecer mais sobre o tema abordado baseando
em outros estudos da mesma area, e é vantajoso, pois o pesquisador consegue consultar vários
documentos sobre o tema, do que se ele próprio tivesse que pesquisar diretamente o assunto.
A coleta de dados iniciou em 09 de março de 2016 e seu encerramento se deu em16 de abril
de 2017. A partir dos dados coletados, aplicou-se a análise quantitativa, assim, o resultado será
apresentado através deste método, o que torna a pesquisa com uma probabilidade de erro baixa,
elevando o índice de precisão da pesquisa (GIL, 2008).

3.1 Coleta De Dados Nos Periódicos Da Capes

A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é uma instituição
fundada pelo Ministério da Educação com o objetivo de expandir e consolidar a pós-graduação stricto
sensu no Brasil (CAPES, 2008).
Esta coordenação avalia a produção dos artigos produzidos nas academias de mestrado e
doutorado e emite uma qualificação através do indicador qualis. Esta certificação abrange os níveis:
A1 (nível mais alto), A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C (peso zero) (CAPES, 2014).
A amostra foi coletada através da plataforma Sucupira (sucupira.capes.gov.br) e para
selecionar os períodos utilizou-se o critério de avaliação qualis 2014 A1, A2, B1, B3 e B4, pois são
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os melhores indicadores de qualificação dos artigos, o que proporciona melhor credibilidade nos
dados coletados.
A partir dos dados obtidos nesta pesquisa, foram selecionadas quinze revistas de
contabilidade, administração e finanças, e então foi realizada a busca on-line nos sites corporativos
destas revistas, e escolhidos os artigos que traziam como tema principal o orçamento.
Para filtrar a busca nos sites das revistas foi utilizado o termo “orçamento” e suas variações,
os resultados encontrados foram tabulados através do programa Microsoft Office Excel. A busca
realizada resultou em um total de 50 (cinquenta) artigos sobre orçamento.

3.2 Coleta De Dados Nos Congressos De Contabilidade

Após realizar a pesquisa nos periódicos, foi realizada outra busca no site dos Congressos
Adcont (Congresso Nacional de Administração e Contabilidade), Anpad (Associação Nacional de
Pós-graduação e Pesquisa em Administração) e Anpcont (Associação Nacional de Programas de Pósgraduação em Ciências Contábeis). Destaca-se que no site do Anpad existem outros eventos, para
esta pesquisa foram selecionados os eventos Enanpad, Enapg e o ENEO.
Para filtrar a busca nos sites dos eventos foi utilizado o mesmo termo que na pesquisa das
revistas, sendo os dados obtidos tratados através do programa Microsoft Office Excel. A busca
realizada resultou em um total de 61 (sessenta e um) artigos sobre o tema orçamento.

3.3 Tratamento Dos Dados Coletados

A partir da pesquisa nos Congressos e nas Revistas foi identificado que alguns artigos com o
mesmo nome são apresentados tanto nas revistas quanto nos congressos, totalizando 9 (nove) artigos
comuns nos dois locais de publicação.
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Figura 3 - Amostra da Pesquisa

Fonte: elaboração própria.

Quando a análise dos dados era comum nos dois locais de publicação (congresso e revista) foi
desconsiderada a duplicidade dos nove artigos, quando a análise era de acordo com o local de
publicação os artigos foram considerados.
Os artigos encontrados sobre orçamento foram dispostos em uma planilha do Excel contendo
o local de publicação, o tipo de qualificação qualis 2014, os autores publicados, o tema, a area
temática, a metodologia empregada e a teoria base utilizada.
A partir de então foi utilizado o Excel e o software UCINET® versão free para o cálculo da
representatividade do orçamento nos congressos e revistas no período de 2010 a 2016.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O resultado da pesquisa nos Congressos e Revistas apontou 33 (trinta e três) edições
publicadas, com 5.940 (cinco mil novecentos e quarenta) artigos, e deste total de artigos 111 (cento
e onze) tem como tema principal “orçamento”, o que representa 1,87%.
Abaixo segue a tabela demonstrando o percentual de representação do orçamento em cada Revista e
Congresso.
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Tabela 1 - Resultado da Pesquisa
ARTIGOS

ARTIGOS
SOBRE
ORÇAMENT
O

%

33

198

1

0,51%

25

146

10

6,85%

ConTexto - Revista do Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Contabilidade

17

132

3

2,27%

G&P - Revista Gestão & Planejamento

18

195

2

Organizações & Sociedade (Online)
RBGN - Revista Brasileira de Gestão de
Negócios (RBGN-FECAP)
RCC - Revista Contemporânea de
Contabilidade (RCC-UFSC)
REAd. Revista Eletrônica de Administração
(Porto Alegre. Online)
Revista ADM.MADE
Revista Contabilidade & Finanças (C&FUSPSP)
Revista de Administração (FEA-USP)

28

229

1

1,03%
0,44%

29

208

1

0,48%

18

136

2

1,47%

21

156

1

0,64%

18

109

3

2,75%

22

139

2

1,44%

28

255

1

Revista de Administração Pública - RAP

42

401

14

Revista de Contabilidade e Organizações
Revista Pensamento Contemporâneo em
Administração
Revista Universo Contábil

21

147

2

0,39%
3,49%
1,36%

26

228

3

1,32%

28

247

4

Congresso Adcont

7

728

2

Congresso Anpad

15

1556

26

Congresso Anpcont

7

730

33

403

5940

111

1,62%
0,27%
1,67%
4,52%
1,87%

REVISTA/CONGRESSO
BBR - Brazilian Business Review (BBRFUCAPE)
Contabilidade Vista & Revista

TOTAL
Fonte: elaboração própria.

EDIÇÕES
PUBLICADAS

A produtividade média anual destes artigos equivale a 14,29%, o que resulta em 16 artigos
publicados por ano. Considera-se este resultado muito baixo, pois conforme demonstrado na tabela
1, este resultado não representa nem 2,00% da totalidade dos artigos publicados sobre o orçamento.
Destaca-se que o ano de 2013 teve uma elevação na produção destes periódicos (19,82%),
caindo o número em 2016 para 11,71%.
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Gráfico 1 - Produtividade Anual dos Artigos

Fonte: elaboração própria.

Dentre as 15 revistas selecionadas com qualificação Qualis 2014 de A1 a B4, 40% foram
classificadas em A2 sendo o melhor destaque dado para a Revista de Administração Pública com 14
artigos publicados, seguido de 38% com qualificação B1 representada pela Revista Contabilidade
Vista & Revista com 10 artigos publicados, o que pode ser considerado artigos com ótima qualidade
de produção. Entretanto, não foi encontrada nenhuma revista com qualificação A1, que é a melhor
qualificação de um artigo que a CAPES oferece.
Gráfico 2 - Qualificação dos Periódicos no período de 2010 a 2016
Qualificação Qualis 2014
Qualificação Qualis
2014; B3; 16,00%;
16%

Qualificação Qualis
2014; B4; 6,00%; 6%

A1
A2

0,00%
Qualificação Qualis
2014; A1; 0,00%;
0%

Qualificação Qualis
2014; A2; 40,00%;
40%
Qualificação Qualis
2014; B1; 38,00%;
38%

B1
B2
B3
B4

Fonte: elaboraçao própria

Em relação à área temática do orçamento, foi classificado em: público, privado,
público/privado e familiar, a pesquisa resulta como maior aparecimento o orçamento privado,
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representando 48,04% do total de 102 artigos, mas que o orçamento público não fica muito atrás, pois
representa 47,06%, ou seja, o resultado mostra uma relação harmônica entre estas duas áreas.
Em relação à área privada a publicação, em sua grande maioria, está concentrada no
Congresso ANPCONT (23). Já em relação ao orçamento público destaca-se o Congresso ANPAD
(20), e em segundo lugar a Revista de Administração pública com 13 artigos publicados.
Gráfico 3 - Publicação de Artigo de Acordo com a Área Temática
Area Temática

Area Temática;
PÚBLICO; 47,06%

Area Temática;
PRIVADO; 48,04%
Area Temática;
PÚBLICO/PRIVAD
O; 1,96%

Area Temática;
FAMILIAR; 2,94%

Fonte: elaboraçao própria

Em relação a metodologia aplicada na construção dos artigos o tipo QUALITATIVA apareceu
em 53,92% dos artigos, enquanto que a QUANTITATIVA representa 40,20% dos artigos escritos e
a mesclagem destas duas metodologias representa apenas 14,71% conforme indicado no gráfico a
seguir.
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Gráfico 4 - Metodologia da Pesquisa Utilizada
Tipo de Metodologia

Tipo de Metodologia;
QUALITATIVA; 53,92%
Tipo de Metodologia;
QUANTITATIVA; 40,20%

Tipo de Metodologia;
QUANTI-QUALI;
14,71%

Fonte: elaboração própria.

Em geral, os trabalhos científicos apresentam como fundamentação do problema uma teoria
base, neste sentido, temos algumas teorias bases conhecidas como Teoria da Agência, Teoria
Institucional, Teoria Econômica, entre outras. O que foi possível perceber é que os artigos ligados
ao tema orçamento não possuem, em sua grande maioria, uma teoria base para explicar o fenômeno.
Abaixo segue o gráfico indicativo das teorias encontradas e sua representatividade nos 111
artigos localizados:
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Gráfico 5 - Teoria Base Utilizada nos Artigos
Teoria Base;
NENHUMA;
74,51%

Teoria Base;
INSTITUCIONAL;
7,84%
Série1;
INSTITUCIONAL; 0

Teoria Base;
AGÊNCIA; 11,76%

Teoria Base;
ADMINISTRAÇÃO
; 13,73%
Teoria Base;
ECONÔMICA;
0,98%

Fonte: elaboraçao própria.

O artigos publicados sobre orçamento foram escritos por 227 (duzentos e vinte e sete) autores,
sendo 40 artigos escritos por dois autores, 38 artigos escrito por três autores, 24 artigos escritos por
quatro autores, 6 artigos escritos por apenas um autor e 3 artigos escrito por 5 autores.
Gráfico 6 - Produção dos Autores
Quantidade de Autor por Artigo

5 autores
2,70%
4 autores
21,62%

1 autor
5,41%
2 autores
36,04%

3 autores
34,23%

Fonte: elaboração própria.

Em relação à interação entre os autores, 97,36% criaram laços, ganhando destaque Carlos
Eduardo Faccin Lavarda com 20 laços criados, seguido de Ilse Maria Beuren com 12 laços criados,
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Rogério João Lunkes com 11 laços criados, Junqueira e Frezatti com 10 laços criados cada um,
Vinícius Costa da Silva Zonatto com 8 laços, Franciele Beck e Vanderlei dos Santos tiveram 6 laços
criados. O restante dos autores (219) tiveram de 0 a 5 laços e, portanto não serão indicados na tabela.

Tabela 2 - Quantidade dos Principais Laços Criados
Autor

Qtd de Artigos

Qtd de Laços

Beck, F.

4

6

Santos, V.

5

6

Zonatto, V.C.S.

4

8

Junqueira, E.R.

4

10

Frezatti, F.

4

10

Lunkes, R.J.

6

11

Beuren, I.M.

9

12

14

20

Lavarda, C.E.F.
Fonte: elaboração própria.

Abaixo segue a tabela contendo o valor total dos laços criados e sua representatividade em
percentual e a quantidade de autores de acordo com a quantidade de laços criados:
Tabela 3 - Total de Laços Criados x Total de Autores por Laço
Qtd de Laços

% de Laços

Qtd de Autores

% de Autores

0

0,00%

6

2,64%

1

1,22%

47

20,70%

2

2,44%

66

29,07%

3

3,66%

80

35,24%

4

4,88%

16

7,05%

5

6,10%

4

1,76%

6

7,32%

2

0,88%

8

9,76%

1

0,44%

10

12,20%

2

0,88%

11

13,41%

1

0,44%

12

14,63%

1

0,44%

20

24,39%

1

0,44%

100,00%

227

100,00%

82
Fonte: elaboração própria.

A figura 4 demonstra a rede social criada entre os autores, ou seja, mostra a interação que eles
tiveram um com o outro. Quanto mais setas apontadas para o nome do autor significa que eles tiveram
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mais participações em outros trabalhos. Nota-se que os autores exposto ao lado esquerdo superior não
tiveram interação com nenhum autor, escrevendo os artigos sozinhos.
Logo em seguida, na figura 5 e tabela 4, segue a segunda rede social criada demonstrando a
participação dos autores nas revistas/congressos.
O resultado mostrou que o Congresso Anpcont teve participação de 93 autores, em segundo
lugar o Congresso Anpad teve a participação de 79 autores e em terceiro lugar ficou a revista
Contabilidade Vista & Revista com 36 autores. Percebe-se que o mesmo autor escreve tanto no
Congresso quanto na Revista.
Tabela 4 - Representação dos Autores nos Congressos/Revistas
CONGRESSO/REVISTA

Qtd de Autores

%

ANPCONT

93

30,10%

ANPAD

79

25,57%

Contabilidade Vista & Revista

36

11,65%

RAP

32

10,36%

Rev. Univ. Cont

11

3,56%

ConTexto

10

3,24%

ADM.MADE

8

2,59%

RPCA

7

2,27%

ADCONT

6

1,94%

C&F-USPSP

5

1,62%

Org. & Soc.

4

1,29%

RCC-UFSC

4

1,29%

Revista de Cont. e Org.

4

1,29%

RBGN-FECAP

3

0,97%

FEA-USP

3

0,97%

Fonte: Elaboração Própria.

G&P

2

0,65%

REAd

2

0,65%

TOTAL

309

100,00%
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Figura 4 - Rede Social entre Autores

Fonte: elaboração própria.
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Fonte: Elaboração Própria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A iniciação científica é uma ferramenta que auxilia na evolução pessoal e profissional
do aluno (MAIA, 2008), sendo primordial para aumentar a difusão do conhecimento no meio
acadêmico e profissional, pois é através da pesquisa que surgem novas tendências e possíveis
soluções para a sociedade.
A divulgação destas pesquisas se dá através dos periódicos, que são as revistas, e dos
eventos realizados pelos Congressos. No Brasil, a produção científica se fortaleceu nos cursos
de pós-graduação, pois há uma preocupação em formar profissionais preparados e capazes de
contribuir com a sociedade. (HILU; GISI, 2011).Esse fortalecimento pode também estar ligado
com a preocupação das instituições de ensino superior em disseminar o conhecimento
científico, incentivando os alunos na produção de artigos, aumentando com isso a visibilidade
do nome da instituição no meio acadêmico.
A má gestão do negócio e a falta de planejamento são fatores que podem contribuir com
a falência da empresa (SEBRAE, 2013). É ideal que a empresa mantenha um bom sistema de
controle gerencial (FERREIRA e OTLEY, 2012), e dentro os tipos de controle apresentados, o
orçamento se destaca, pois é uma técnica tanto tradicional quanto contemporânea (FREZATTI,
2009; CHENHALL e LANGIELD-SMITH, 1998).
Os dados da pesquisa revelam que entre os anos de 2010 a 2016, do total de 5.940 (cinco
mil novecentos e quarenta) artigos produzidos, apenas 111 refere-se ao tema orçamento. A
produtividade média anual ficou em 14,29%, sendo um resultado muito baixo, visto que não
representa nem 2,00% da totalidade dos artigos publicados sobre o orçamento. É ideal que os
pesquisadores se voltem mais para esta area para que ela possa ter uma representativa maior em
relação à produção total.
O ano de 2013 teve um acentuado crescimento da produção dos periódicos com 19,82%,
contrapondo o ano de 2016 que teve uma queda de 11,71%.
A qualificação dos artigos foi considerada boa, visto que a maioria teve o selo Qualis
2014 em A2 e B1, resultando em 40% e 38% respectivamente. O melhor destaque ficou com a
Revista de Administração Pública com 14 artigos publicados. Não foi encontrada nenhuma
revista com qualificação A1, que é a melhor qualificação de um artigo que a CAPES oferece.
Quanto ao direcionamento da escrita para a area pública e privada, há uma relação
harmônica entre estas duas areas, pois do total dos artigos produzidos, 48,04% foram para a
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area privada, enquanto que a público ficou com 47,06%. Os Congressos tiveram uma maior
influência na publicação destas duas areas, destacando-se o Congresso Anpad com 20
publicações na area pública e o Congresso Anpcont com 23 publicações na area privada.
Percebe-se que na elaboração destes artigos, a metodologia mais utilizada foi a
qualitativa (53,92%). Conforme Gil (2008), na pesquisa qualitativa não há uma fórmula para
orientar o pesquisador, sendo que a análise dos dados depende muito da "capacidade e do estilo
do pesquisador", ou seja, é uma análise subjetiva, o que pode surgir viés.Em geral, os trabalhos
científicos apresentam como fundamentação do problema uma teoria base, neste sentido, temos
algumas teorias bases conhecidas como Teoria da Agência, Teoria Institucional, Teoria
Econômica, entre outras. O que foi possível perceber é que os artigos ligados ao tema
orçamento não possuem uma teoria base para explicar o fenômeno, resultando em 74,51% de
artigos sem nenhuma teoria base.
O banco de dados contou com a contribuição de 227 autores, escritos, em grande parte,
em coautoria. Sendo 40 artigos escritos por dois autores, 38 artigos escrito por três autores, 24
artigos escritos por quatro autores, 6 artigos escritos por apenas um autor e 3 artigos escrito por
5 autores.
Em relação à interação entre os autores, 97,36% criaram laços, ganhando destaque
Carlos Eduardo Faccin Lavarda com 20 laços criados, seguido de Ilse Maria Beuren com 12
laços criados, Rogério João Lunkes com 11 laços criados, Junqueira e Frezatti com 10 laços
criados cada um, Vinícius Costa da Silva Zonatto com 8 laços, Franciele Beck e Vanderlei dos
Santos tiveram 6 laços criados. O restante dos autores (219) tiveram de 0 a 5 laços.
Já a participação nos Congressos e Revista, o resultado apontou que 30,10% dos autores
participaram do Congresso Anpcont, seguido de 25,57% no Congresso Anpad e 11,65% na
Revista Contabilidade Vista & Revista, o restante das publicações ficaram distribuídas entre o
restante das revistas e congressos.
A partir do levantamento e análise dos dados, foi possível identificar as características
da produção científica em orçamento nas principais revistas e Congresso do Brasil entre os anos
de 2010 a 2016. Portanto, este estudo teve o intuito de identificar o que está sendo produzido
sobre o orçamento, direcionando os estudos para melhoria e evolução do tema, e, com o
levantamento do referencial teórico, contribuir para uma melhor prática gerencial.
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