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À vida, bem maior de todos. 
Ao tempo, soberano e inexorável. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The big Uni 
Feeling lost 

 you may think you are 
You’ve come a long way 

 after all 
To the big Uni 

to shoot for the stars 
Well it’s not easy 

 a lot of pitfalls 
Bitter pills to swallow 

too many walls 
And all are in it 

big old young and small 
Each with their own battles 

 doubts and scars 
Must Always keep going 

and raise the bar 
But choice is yours 

to be in peace or wage war 
So, take a step back 
and look from afar 

For no one is lost 
when all of us are 

(O autor) 
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GESTÃO ORIENTADO AO CONHECIMENTO 

OMAR, Omar. Gestão orçamentária corporativa: uma proposta de modelo de gestão orientado 
ao conhecimento. Tese (Tese de Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de Santa Catarina, 174f., 2019. 

 

RESUMO 
A elaboração do orçamento em organizações que contam com diversos centros de 

receita e de custos constitui uma tarefa complexa que requer planejamento, negociação, 
projeções e simulações e, não menos importante, confiança. A relação entre os centros de 
custos e o comitê de gestão orçamentária é caracterizada por uma assimetria da informação 
e de conhecimento que cria desafios à tarefa coletiva de elaboração e execução do 
orçamento corporativo, que envolve a criação e compartilhamento de conhecimento a nível 
organizacional. A teoria da agência discorre sobre os riscos inerentes aos relacionamentos 
entre principal e agente, uma vez que são caracterizados por uma assimetria da informação 
entre as partes, e opacidade e incompletude em termos de conhecimento. A teoria da 
agência foi empregada como base teórica para descrever os relacionamentos entre os 
centros de custo e receita e o comitê de gestão orçamentária no contexto de organizações 
corporativas privadas. Estudos da literatura revelaram que o conhecimento passa ao largo 
das propostas de solução do problema de assimetria da informação decorrente dos 
processos de gestão orçamentária. A pesquisa é aplicada, qualitativa, exploratória e 
descritiva, além de contar com um estudo de caso. Através de buscas sistemáticas na 
literatura; e de coleta de dados na empresa objeto do estudo de caso pôde-se enumerar e 
descrever os principais aspectos e desafios oriundos da assimetria da informação nos 
processos de gestão orçamentária. A partir de uma caracterização da assimetria da teoria 
da agência como uma assimetria de conhecimento, a design Science Research e a 
metodologia CommonKADS foram empregados para construir um modelo de gestão 
orientado ao conhecimento de modo a reduzir a assimetria no domínio de pesquisa, o que 
constitui o principal objetivo deste trabalho. O modelo de gestão é composto por sistemas 
de conhecimento e uma reorganização dos processos de gestão orçamentária com diretrizes 
e orientações voltadas ao conhecimento; e foi aplicado na empresa estudo de caso. Dentre 
os resultados da pesquisa, o modelo pode servir de base para reorientação dos processos 
de gestão orçamentária em empresas corporativas. A extensão da teoria da agência, 
caracterizando a assimetria como de conhecimento através da proposição de uma 
epistemologia voltada ao conhecimento, por sua vez, revigora a própria teoria da agência 
e cria possibilidades de pesquisa futura que empreguem o ferramental da engenharia e 
gestão do conhecimento para resolver os problemas de agência em distintos contextos.  
Além disso, observou-se que o emprego do conhecimento e das ferramentas de engenharia 
e gestão do conhecimento contribuem significativamente para redução da assimetria de 
informação e conhecimento no domínio de gestão orçamentária, resultando em processos 
de elaboração e execução de orçamentos corporativos mais assertivos e otimizados em 
termos de produção, alocação e utilização de recursos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão do conhecimento; engenharia do conhecimento; 
conhecimento; gestão orçamentária; orçamento; assimetria da informação; teoria da agência; 
budget slack. 



 

CORPORATE BUDGET MANAGEMENT: A KNOWLEDGE-ORIENTED 
MANAGEMENT MODEL 

 

OMAR, Omar. Corporate budget management: a knowledge- oriented management model. 
Thesis (Doctoral thesis). Graduate Program in Engineering and Knowledge Management, 
Federal University of Santa Catarina, 167f., 2019. 

 

ABSTRACT 
Budget planning of organizations with many cost and revenue centers is a complex 

task requiring planning, negotiation, projections and simulations and, most importantly, 
trust. The relationship between cost centers and the budget committee is featured by an 
Information and knowledge asymmetry that creates challenges to the collective task of 
creating and executing the corporate budget, which involves the creation and sharing of 
knowledge at an organizational level. Agency theory discusses the innate risks involved 
in the relationship between principal and agents, which in turn present Information 
asymmetry between them, opacity an incompleteness in terms of organizational 
knowledge. Agency theory was thus employed as the base theory to describe the 
relationships between the costs and Revenue centers and the budget committee in the 
context of corporate private companies. Literature studies revealed that knowledge is not 
listed among the possible solutions to the information asymmetry aspect contained in the 
processes of corporate budgeting. This research is an applied one, qualitative, exploratory, 
and descriptive, and contains a case study. Through systematic literature reviews, and data 
collecting in the case study, the description of the main aspects and challenges caused by 
information asymmetry within the corporate budgeting processes was made. The thesis 
extended agency theory to evolve its information asymmetry aspect into knowledge 
asymmetry, which together with design science research approach and the CommonKADS 
methodology were used to build a knowledge-oriented management model with the 
objective of reducing the asymmetry in the research domain. The management model is 
made of knowledge systems and the reorganization of the corporate budgeting processes 
with directives and knowledge-oriented orientation and approach and was deployed in the 
company of the case study. Among the research’s results is the practical use of the 
management model, which can be used as a basis to reorient the budgeting processes of 
corporate companies. The protagonist role of knowledge and the use of knowledge 
engineering and management contributes in a significant manner towards the goal of 
reducing information and knowledge asymmetry, resulting in processes of building and 
executing assertive corporate budgets, optimized in terms of production, allocation and 
use of available resources. 
 

KEYWORDS: Knowledge Management; knowledge engineering; knowledge; budget 

management; budgeting; information asymmetry; agency theory; budget slack   



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Ilustração de uma companhia com diversos centros de custos e receita .............. 17 

Figura 2 - Principais constructos teóricos da tese ................................................................ 36 

Figura 3 – O valor do conhecimento .................................................................................. 40 

Figura 4 - CommonKADS ................................................................................................. 42 

Figura 5 - Modelo Organizacional CommonKADS ............................................................ 44 

Figura 6 - O tripé Pessoas, Processos e Tecnologia ............................................................ 47 

Figura 7 - o tripé pessoas, processos, TI da perspectiva da pesquisa ................................... 48 

Figura 8 - Descrição das etapas da DSR ............................................................................. 87 

Figura 9 - Metodologia e etapas da pesquisa ...................................................................... 92 

Figura 10 - Extrato de células representando os centros de custo de uma empresa de 

hospitalidade ..................................................................................................................... 109 

Figura 11 - Conhecimento de posse dos gestores resulta em assimetria na organização .... 110 

Figura 12 - Componentes do modelo de gestão proposto .................................................. 132 

Figura 13 - estrutura do orçamento por centro de custo e conta contábil ........................... 133 

Figura 14 - Conhecimento organizacional no contexto do modelo de gestão proposto ...... 134 

Figura 15 - Fluxo de conhecimento entre os atores e entradas e saídas do processo de 

elaboração orçamentária orientado ao conhecimento ......................................................... 135 

Figura 16 - Fluxo de conhecimento entre os atores e entradas e saídas do processo de 

execução orçamentária orientado ao conhecimento ........................................................... 136 

Figura 17 - KS SGR - Ferramenta de construção de cenários 1 ......................................... 140 

Figura 18 - KS SGR - Ferramenta de construção de cenários 2 ......................................... 141 

Figura 19 - Arquitetura do modelo de gestão .................................................................... 142 

Figura 20 - Tela do KS SGO ............................................................................................ 143 

Figura 21 - Tela do KS SGR ............................................................................................ 145 

Figura 22 - Atributos de análise do KS SGR .................................................................... 147 

Figura 23 - Dimensões de análise do KS SGR .................................................................. 147 

Figura 24 - Exemplo de Gestão da performance de um CC............................................... 148 

Figura 25 - Percepção dos gestores sobre o modelo de gestão .......................................... 150 

Figura 26 - Resultado da aplicação do modelo em termos de performance de custos por 

exercício ........................................................................................................................... 152 

Figura 27 - percentual dos custos e despesas em relação à receita ..................................... 153 

 



 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 
Quadro 1 - principais formas de reduzir assimetria da informação segundo Bergh et al. 

(2019) ................................................................................................................................. 24 

Quadro 2- trabalhos do programa correlacionados aos temas trabalhados nesta tese ........... 30 

Quadro 3 - Visão geral da tese ........................................................................................... 35 

Quadro 4 - sociedade industrial para sociedade do conhecimento ....................................... 37 

Quadro 5 - Os princípios da organização do conhecimento: paradigmas industrial e do 

conhecimento ...................................................................................................................... 38 

Quadro 6 - Principais referências para construção do conceito de Assimetria do 

Conhecimento ..................................................................................................................... 65 

Quadro 7 - Vantagens e desvantagens da gestão orçamentária participativa ....................... 68 

Quadro 8 - Abordagem metodológica da pesquisa.............................................................. 77 

Quadro 9- Protocolo de pesquisa da revisão sistemática sobre Assimetria do Conhecimento

 ........................................................................................................................................... 80 

Quadro 10 - Resultados da RSL sobre Assimetria do Conhecimento .................................. 81 

Quadro 11 - Assimetria do Conhecimento – resultados Scopus .......................................... 81 

Quadro 12 - Assimetria do Conhecimento – resultados Web of Science ............................. 82 

Quadro 13 - Protocolo da RSL Gestão do conhecimento aplicada à assimetria na gestão 

orçamentária ....................................................................................................................... 85 

Quadro 14 - Contrastando duas estratégias DSR - CONTEXTO ........................................ 88 

Quadro 15 - Contrastando duas estratégias DSR – RESULTADOS ESPERADOS............. 89 

Quadro 16 - Contrastando duas estratégias DSR - PROCESSO .......................................... 90 

Quadro 17 - Diretrizes e requisitos do modelo de gestão .................................................... 99 

Quadro 18 - Diretrizes do modelo: principais pontos e referências bibliográficas ............. 103 

Quadro 19 - Requisitos do modelo de gestão proposto ..................................................... 104 

Quadro 20 - OM1 – CommonKADS – problemas e oportunidades .................................. 112 

Quadro 21 - OM2 - CommonKADS - Aspectos Variantes ............................................... 113 

Quadro 22 - OM3 – CommonKADS – Detalhamento do processo de Elaboração do 

Orçamento ........................................................................................................................ 116 

Quadro 23 - OM3 – CommonKADS – Detalhamento do Processo de Execução 

Orçamentária .................................................................................................................... 118 

Quadro 24 - OM4 - CommonKADS - Ativos de Conhecimento ....................................... 121 

Quadro 25 - OM5 - Análise de Viabilidade ...................................................................... 128 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 
BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
CC – Centro de Custos ou de Receita 
CCO – Chief Commercial Officer ou Diretor Comercial / Marketing 
CEO – Chief Executive Officer ou Presidente da companhia 
CFO – Chief Financial Officer ou Diretor/vice-presidente Financeiro 
COO – Chief Operations Officer ou Diretor de Operações 
DR – Design Research 
DSR – Design Science Research 
DSRM – Design Science Research Methodology 
EC – Engenharia do Conhecimento 
EGC – Engenharia e Gestão do Conhecimento 
GC – Gestão do Conhecimento 
GO – Gestão Orçamentária 
IA – Inteligência Artificial 
IPCA – Índice de Preços ao Consumidor - Amplo 
IPO – Initial Public Offer – ou abertura de capital 
KBS – Knowledge Based System ou sistema baseado em conhecimento 
KS – Knowledge System ou Sistema [baseado em] de conhecimento 
LAJI – Lucro Antes dos Juros e Impostos 
MG – Modelo de Gestão 
OBZ – Orçamento Base Zero 
PLR – Participação nos Lucros e Resultados 
PLR – Participação nos lucros e resultados 
PPGEGC – Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 
RM – Receita Média por Unidade de Produção 
RSL – Revisão Sistemática da Literatura 
SECI – Socialização; Externalização; Combinação; Internalização 
SGO – Sistema de Conhecimento de Gestão Orçamentária 
SGR – Sistema de Conhecimento de Gestão de Receita 
TI – Tecnologia da Informação 
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 
 
  



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 13 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA ...................................................................... 14 
1.2. PERGUNTA DE PESQUISA .............................................................................................. 21 
1.3. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 22 
1.3.1. OBJETIVO GERAL ................................................................................................................ 22 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 22 

1.4. JUSTIFICATIVA E INEDITISMO .................................................................................... 22 
1.5. ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO EGC – PPEGC ................ 28 
1.6. PRESSUPOSTO DA PESQUISA ........................................................................................ 32 
1.7. ESCOPO .............................................................................................................................. 32 
1.8. ESTRUTURA DO TRABALHO ......................................................................................... 33 

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA .......................................................................................... 36 

2.1. ENGENHARIA DO CONHECIMENTO............................................................................ 37 
2.2. GESTÃO DO CONHECIMENTO ...................................................................................... 45 
2.3. TEORIA DA AGÊNCIA E ASSIMETRIA DA INFORMAÇÃO ....................................... 48 
2.4. ASSIMETRIA DA INFORMAÇÃO COMO UMA ASSIMETRIA DE CONHECIMENTO
 56 
2.5. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ............................................................................................. 66 
2.6. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA A PARTIR DA PERSPECTIVA DA TEORIA DA 
AGÊNCIA ...................................................................................................................................... 72 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .......................................................................... 76 

3.1. CLASSIFICAÇÃO, ABORDAGEM METODOLÓGICA E COLETA DE DADOS ......... 76 
3.2. REVISÕES SISTEMÁTICAS DA LITERATURA E PESQUISAS EXPLORATÓRIAS . 79 
3.2.1. ASSIMETRIA DE CONHECIMENTO ........................................................................................ 79 

3.2.2. GESTÃO DO CONHECIMENTO APLICADA À GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EM CONTEXTOS DE 

ASSIMETRIA ..................................................................................................................................... 84 

3.3. DESIGN SCIENCE RESEARCH METHODOLOGY ....................................................... 86 
3.4. ETAPAS E CONDUÇÃO DA PESQUISA .......................................................................... 91 
3.5. DELIMITAÇÃO E LIMITAÇÕES DA PESQUISA .......................................................... 96 

4. MODELO DE GESTÃO ORIENTADO AO CONHECIMENTO ....................................... 98 

4.1. DIRETRIZES E REQUISITOS DO MODELO .................................................................. 98 
4.2. ESTUDO DE CASO ........................................................................................................... 107 
4.3. PROPOSIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO ORIENTADO AO CONHECIMENTO... 131 
4.4. APLICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO ..................................................................... 145 

5. CONCLUSÕES .................................................................................................................... 155 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 159 



 13 

1. INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da civilização, o conhecimento atua como força propulsora dos 

avanços da humanidade de forma ampla e abrangente (HEIDEGGER, 2012; RODRIK et al., 

2004). Foi apenas recentemente, contudo, que o conhecimento ganhou destaque como ator 

principal, e não como coadjuvante, nos arranjos econômico, social, de inovação, e de 

construção de riqueza das nações, organizações e pessoas (TRIERVEILER; SELL; 

PACHECO, 2015); assim como no meio acadêmico, como objeto de estudos, e como meio 

para explicar os fenômenos de inovação, organização e gestão (SCHNEIDER, 2019; FRAGA, 

2019; BUCHELE, 2018; PACHECO et al., 2010). 

Sociedade do conhecimento; era do conhecimento; economia do conhecimento. Estes são 

alguns dos termos, repetidos à exaustão tanto em pesquisas acadêmicas quanto pelos gurus de 

gestão, que visam descrever o atual contexto econômico e social caraterizado pelo uso 

intensivo do conhecimento, e as mudanças que sua produção, disseminação, compartilhamento 

e manipulação estão produzindo. 

A vantagem competitiva de uma empresa, no contexto da sociedade do conhecimento, 

advém do processo de identificação e utilização do conhecimento coletivo da organização 

(NASCIMENTO, 2018; SALM JÚNIOR, 2012; PEE; KANKANHALLI, 2009). No mesmo 

sentido, Nonaka et al. (2000) argumentam que uma vantagem competitiva sustentável para as 

corporações advém do conhecimento e inovação continuada. 

Paralelamente, Van der Stede (2017) elenca a gestão orçamentária como o artefato de 

planejamento e controle mais importante de uma organização, fundamental para a obtenção e 

sustentação de uma vantagem competitiva duradoura. Muitos autores, contudo, apontam para 

as deficiências, e os desafios, inerentes às práticas de orçamentação tradicionais (ARNOLD, 

ARTZ, 2019; DAUMOSER et al., 2018; HO, 2018; CHONG, STRAUSS, 2017; SILVA et al., 

2016; RIVERO, 2013; ZELLER; METZGER, 2013). Não obstante, esses desafios são muitas 

vezes endereçados pela literatura sob o prisma da teoria da agência, que é amplamente 

empregada para descrever o domínio de gestão orçamentária, conforme aponta o resultado da 

revisão sistemática de Kenno et al. (2018)1.  

 

                                                
1 A revisão sistemática de Kenno et al. (2018) englobou 249 artigos científicos e constatou que a teoria da agência 
é a teoria organizacional mais utilizada para descrever e analisar o domínio de gestão orçamentária. 
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A teoria da agência discorre sobre o relacionamento entre principal e agente2; e enumera 

os desafios e problemas resultantes dessa interação, dentre os quais destaca-se a assimetria de 

informação que surge em função do descompasso em termos de domínio sobre o conhecimento 

necessário para desempenhar as funções organizacionais (BERGH et al., 2019). A revisão 

sistemática de Bergh et al. (2019) constata que a assimetria de informação é a condição na qual 

uma parte de um relacionamento possui mais ou melhores informações que a outra parte, e 

constitui uma pedra angular fundamental das pesquisas acadêmicas sobre gestão 

organizacional. 

Nesse contexto, este trabalho endereça problemas advindos dos processos de gestão 

orçamentária corporativa; busca compreendê-los através da perspectiva da teoria da agência; e 

propõe resolvê-los através do conhecimento.  

Nesse sentido, este capítulo detalha e contextualiza a problemática de pesquisa da tese; 

delimita seus objetivos e escopo; pergunta de pesquisa; justificativa e ineditismo; e a aderência 

da tese ao PPEGC (Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento) 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 Além de utilizar o conhecimento para vender produtos de alto valor agregado 

(SCHNEIDER, 2019, p. 17), as organizações encontram no conhecimento um insumo e um 

meio para resolver problemas organizacionais diversos (SILVA, 2015; SCHREIBER et al., 

2002) e também avançar e evoluir em termos de gestão estratégica, corporativa e até de 

unidades de negócios; além da esfera de gestão operacional; de produção; e demais facetas do 

cotidiano organizacional (BOLISANI, BRATIANU, 2017). 

 De fato, para Schreiber et al. (2002), o conhecimento é considerado um fator de 

produção, que cria valor. Para Fraga (2019), o conhecimento é considerado um ativo de 

transformação, no sentido de gerar valor de grupos, organizações e sociedades. 

 Pacheco (2016) chama a atenção para a falta de consenso para a definição do que é 

conhecimento. Para o autor 

a razão principal para isso está no fato de o conhecimento 

ser resultado de pesquisas da totalidade de disciplinas. 

                                                
2 A relação entre principal e agente é estabelecida quando uma pessoa ou entidade, denominada agente, é capaz 
de agir e tomar decisões em nome de, ou que gera impacto para, outra pessoa ou entidade, denominada principal 
(VARELA, 2017; JENSEN, MECKLING, 1976). Mais detalhes sobre o relacionamento entre principal e agente 
encontram-se ao longo deste capítulo e também no capítulo 2 – Fundamentação Teórica. 
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Além disso, o conhecimento pode ser criado tanto no 

âmbito da ciência (conhecimento cientifico) e tecnologia 

(conhecimento tecnológicos) quanto em outros âmbitos: 

conhecimento popular, conhecimento tradicional, 

conhecimento cultural, etc. (PACHECO, 2016, p. 11). 

 De fato, há três epistemologias principais com abordagens distintas com relação ao 

conhecimento: a autopoiética, a cognitivista, e a conexionista; que são abordadas de modo 

interdisciplinar no âmbito do programa de pós-graduação de Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); e também no 

âmbito desta tese3. A interdisciplinaridade epistemológica permite a “elaboração coletiva de 

novos conceitos, que, mesmo respeitando suas visões de mundo originais, buscam a 

convergência conceitual e se mantém unidas...pela resolução conjunta de problemas [de 

pesquisa]” (PACHECO, 2016, p. 21). 

 O problema de pesquisa da tese situa-se no universo de pessoas jurídicas corporativas 

privadas. As organizações corporativas são onipresentes na sociedade atual e formam a base 

para o estabelecimento de relações de troca (compra e venda) entre si e com indivíduos, 

governos e com a sociedade de modo geral (FREZATTI, 2015). A perenidade de uma 

companhia implica na necessidade de obtenção de superávits resultantes das suas relações de 

troca (WELSCH, 2009). O planejamento estratégico estabelece as diretrizes em termos de 

direção a seguir de uma organização; e o planejamento orçamentário estabelece os objetivos 

em termos de relações de troca, na forma de receitas, custos e despesas, e controla o dispêndio 

de recursos no âmbito operacional, de modo a alcançar os resultados almejados pela companhia 

(FREZATTI, 2015; WELSCH, 2009). Para tanto, as organizações dispõem de políticas, 

processos, ferramentas, equipes e mecanismos voltados à elaboração e execução orçamentária 

(KENNO et al., 2018; FROST, 2017; FREZATTI, 2015; WELSCH, 2009).  

 A gestão orçamentária, portanto, é particularmente importante tanto em tempos de 

abundância: econômica com altos índices de crescimento; quanto de escassez: cenários de 

recessão ou depressão4. Ressalta-se que os cenários macroeconômico e político apresentam 

volatilidade e mudanças cada vez mais rápidas, e profundas, com amplas implicações para as 

                                                
3 Os paradigmas epistemológicos autopoiético, cognitivista e conexionista são conceituados e discutidos em 
profundidade na seção 2.4 do capítulo 0 desta tese, e são abordados com mais detalhes ao longo deste capítulo. 
Por ora, busca-se a) enfatizar que o conhecimento pode ser discutido sob diferentes prismas; e b) ressaltar o caráter 
interdisciplinar da tese, em consonância com as diretrizes do PPGEGC. 
4 como o percebido até recentemente no Brasil; que viveu anos de estagnação e recessão e flertou com a depressão 
econômica (ARAUJO; ARESTIS, 2019). 
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empresas (CHENG, ZHONG, 2018; TALEB, 2016), que devem adaptar-se constantemente, 

revisando suas projeções, planejamento e produção (FREZATTI, 2015). Não obstante, a gestão 

orçamentária é relevante também no contexto das empresas de rápido crescimento, como 

startups e empresas disruptivas de conhecimento ou inovadoras; e é relevante também para 

empresas tradicionais que buscam maximizar o retorno aos seus acionistas (KENNO et al., 

2018; DAMODARAN, 2016; WELSCH, 2009). 

 Reforça esse argumento a classificação de Damodaran (2016), para quem as empresas 

saudáveis podem ser de [alto grau de] crescimento; ou maduras. Segundo o autor, as empresas 

em crescimento devem maximizar a alocação de capital, e a utilização do caixa, para 

impulsionar seu crescimento. Já as empresas maduras, na falta de oportunidades de crescimento 

devido ao seu estágio, devem buscar maximizar a remuneração dos acionistas e retornar o 

máximo de capital na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Por outro lado, há as 

empresas deficitárias e com restrições de fluxo de caixa, para as quais a gestão financeira e o 

controle de dispêndios são cruciais (FREZATTI, 2015). 

 Para Pacheco (1996), o monitoramento e o endereçamento de problemas financeiros da 

firma constituem papel central e determinante para a sua respectiva performance. O autor ainda 

afirma que as empresas normalmente enfrentam dificuldades nessas tarefas. Trabalhos 

científicos recentes corroboram a visão do autor e indicam que o tema permanece atual e 

relevante (ARNOLD, ARTZ, 2019; ABDEL-RAHIM, STEVENS, 2018; KENNO et al., 2018; 

HO, 2018; BRINK et al., 2018; CHONG, STRAUSS, 2017; VAN DER STEDE, 2017; 

FROST, 2017; MERCHANT, VAN DER STEDE, 2017; KÜHNEL et al., 2017; 

DAMODARAN, 2016; FREZATTI, 2015; WELSCH, 2009; LAU, EGGLETON, 2003). 

 Em parte, isso ocorre porque a elaboração do orçamento organizacional constitui numa 

tarefa complexa que requer planejamento, negociação, projeções e simulações e, não menos 

importante, confiança (ARNOLD, ARTZ, 2019; MERRIAM-WEBSTER, 2018). A partir de 

determinado porte, as organizações contam com gestores de diversas áreas, experts em suas 

áreas de atuação, para a obtenção de informações necessárias à elaboração do orçamento, em 

função da complexidade e variedade dos requisitos de desembolso (custos e despesas) e 

também das fontes de receita: canais de distribuição, mercados, clientes, representantes, dentre 

outras fontes (FREZATTI, 2015); conforme pode ser visto na Figura 1. 
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incompleta, contudo, no detalhe (HO, 2018; MERCHANT, VAN DER STEDE, 2017; DE 

BAERDEMAEKER, BRUGGEMAN, 2015; LAU, EGGLETON, 2003). 

 O principal desafio na elaboração do orçamento consiste na obtenção de uma projeção 

ajustada, de modo a não produzir números irreais que não serão cumpridos pelas áreas fins do 

negócio, e ao mesmo tempo não apresentar inconsistências orçamentárias que resultem em 

desperdício de recursos da companhia, prejudicando seus resultados (ARNOLD, ARTZ, 2019; 

FROST, 2017; FREZATTI, 2015; ARNOLD, GILLENKIRCH, 2015; 

DAMRONGSUKNIWAT, 2015; DUAN, 2014; SHIELDS, SHIELDS, 1998; SHIELDS, 

YOUNG, 1993). 

 Além disso, a participação dos gestores na elaboração do orçamento cria condições para 

o surgimento do problema da literatura denominado budget slack (BERGH et al., 2019; 

KENNO et al., 2018; CHONG, STRAUSS, 2017; VAN DER STEDE, 2017; FROST, 2017; 

MERCHANT, VAN DER STEDE, 2017; LEE et al., 2015; DAMRONGSUKNIWAT, 2015; 

DE BAERDEMAEKER, BRUGGEMAN, 2015; DUAN, 2014; FARIA, GOMES, 2013; LAU, 

EGGLETON, 2003; SHIELDS, SHIELDS, 1998; DUNK, 1993), ou folga orçamentária5, que 

ocorre quando um gestor busca influenciar a alocação de recursos através de argumentos 

técnicos ou de detalhes da operação do seu centro de custo com o propósito de facilitar o 

cumprimento de metas e/ou a alocação de recursos adicionais, além do que é exigido para 

satisfazer os requisitos de negócio demandados pela organização com relação ao seu centro de 

custo (KENNO et al., 2018; HO, 2018; CHONG, STRAUSS, 2017; VAN DER STEDE, 2017; 

DUNK, 1993; SCHIFF, LEWIN, 1970). 

 O conhecimento do negócio e do ambiente competitivo onde está inserida a organização 

(mercado, concorrentes, canais de distribuição, etc.) constitui fator crucial para a confecção do 

orçamento (KENNO et al., 2018). Esse conhecimento, contudo, está muitas vezes implícito e 

de posse dos gestores das suas respectivas áreas de atuação. Ferramentas e sistemas de gestão 

da informação são amplamente empregados pelas corporações de modo a auxiliar na 

orçamentação, muitas vezes com recursos sofisticados de predição e montagem de cenários. 

Tais sistemas, não obstante, trabalham na dimensão da informação e não operam na esfera do 

conhecimento (BERGH et al., 2019; KENNO et al., 2018; CHONG, STRAUSS, 2017; DE 

BAERDEMAEKER, BRUGGEMAN, 2015; SHARMA, 1997; DUNK, 1993; SCHIFF, 

LEWIN, 1970). A natureza tácita do conhecimento envolvido e o fato de este ser fragmentado 

                                                
5 O tópico de budget slack, ou folga orçamentária, é discutido em detalhes na seção 732.6 do capítulo 2 – 
Fundamentação Teórica, que correlaciona os constructos de gestão orçamentária e teoria da agência. 
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– entre os diversos atores que compõem a organização – dificulta sua explicitação, estruturação 

e compartilhamento (SCHREIBER et al., 2002) e resulta em uma assimetria da informação, ou 

mesmo de conhecimento, no contexto da elaboração do orçamento. 

 Esta tese emprega a teoria da agência, que descreve a relação entre principal (comitê 

de gestão orçamentária ou responsável pelo orçamento) e agentes (gestores dos centros de 

receita e custos) como base teórica para fundamentar o problema de assimetria resultante da 

relação entre esses atores, na qual o comitê de gestão orçamentária ou o responsável pelo 

orçamento corporativo no contexto organizacional constitui o principal e os gestores dos 

centros de custos e receitas constituem os agentes. 

 A teoria da agência constata que os agentes são atores racionais que buscam maximizar 

sua função de utilidade, agindo muitas vezes em interesse próprio em detrimento dos interesses 

do principal (OMAR et al., 2017). O problema do principal-agente da teoria da agência é 

caracterizado por uma assimetria da informação entre o principal e o agente (BERGH et al., 

2019; VARELA, 2017; KOSTOVA et al; 2016; EISENHARDT, 1989). 

 Em função da natureza do problema do principal-agente ser relacionada à discrepâncias 

em termos de conhecimento entre o principal e o agente (BERGH et al., 2019), a Engenharia 

do Conhecimento (EC) emerge como abordagem natural para endereçar o problema e mitigar 

a assimetria da informação em distintos domínios e contextos (SILVA, 2016). Desse modo, 

esta pesquisa emprega o ferramental da engenharia do conhecimento, com destaque para a 

metodologia de modelagem CommonKADS (SCHREIBER et al., 2002), como meio para 

prover soluções de gestão, alicerçadas em artefatos de base tecnológica e orientadas ao 

conhecimento aplicáveis ao domínio de pesquisa (gestão orçamentária corporativa). 

 A engenharia do conhecimento tem como objetivo a proposição e aplicação de 

ferramentas, métodos e técnicas que visam implementar e suportar a gestão do conhecimento. 

A gestão do conhecimento busca definir e apoiar a estrutura organizacional, composta pelo 

tripé pessoas, processos e tecnologia, de modo orientado ao conhecimento, com o objetivo e 

gerir o conhecimento organizacional; enquanto a engenharia do conhecimento ocupa-se dos 

aspectos técnicos e metodológicos, e da construção de artefatos de base tecnológica (SILVA, 

2016). 

 Schreiber et al. (2002) argumentam que a EC, tradicionalmente, fora vista como o 

processo de extração de conhecimento de um ser humano especialista em algum domínio e 

respectiva transferência para uma máquina em um formato computacional. Para os autores, a 

abordagem atual da EC, em contraste, consiste em uma atividade de modelagem, que visa a 
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construção de conjuntos de modelos de engenharia voltados à solução de problemas concretos 

nos seus respectivos contextos organizacional e de aplicação. 

 Dentre esses, a metodologia de modelagem CommonKADS, proposta por Schreiber et 

al. (2002), é voltada à concepção e projeto de sistemas de conhecimento (KS). Os KS são 

sistemas sociotécnicos cujo objetivo é representar conhecimento e também apoiar as atividades 

intensivas em conhecimento nas organizações. A CommonKADS, ainda, preocupa-se também 

com a operação e manutenção dos sistemas de conhecimento. 

 Sistemas sociotécnicos são caracterizados por um uso intensivo de tecnologias e 

conhecimento em um contexto organizacional, nos quais há “uma forte interação entre agentes 

humanos e agentes não humanos, como softwares ou robôs” (SCHNEIDER, 2019, p. 34). Para 

a autora, um sistema sociotécnico é “formado por sistemas técnicos, pessoas e conhecimento” 

tanto sobre o contexto organizacional e ambiente; como também conhecimento sobre como o 

sistema deve ser utilizado.  

 Dentre as características dos sistemas sociotécnicos destaca-se que estes “possuem 

propriedades emergentes e muitas vezes não respondem de maneira uniforme a uma entrada 

específica, tendo o seu comportamento dependente de agentes humanos que os utilizam para 

apoiar objetivos organizacionais ou de negócios” (SCHNEIDER, 2019). 

 O problema de pesquisa deste trabalho advém da literatura e orbita em torno da 

assimetria inerente ao domínio de gestão orçamentária de organizações privadas. A revisão 

sistemática de Bergh et al. (2019) conclui que novas pesquisas podem auxiliar no entendimento 

da assimetria da informação, e que “há muito por aprender sobre o conceito em si [assimetria 

da informação], especialmente em termos de aplicações conceituais e seu papel na teoria 

organizacional” (BERGH et al., 2019, p. 150). Para os autores, a assimetria da informação é 

um dos tópicos basilares da teoria da firma. 

 Paralelamente, a revisão sistemática de Kenno et al. (2018) ressalta os desafios da 

gestão orçamentária, dentre os quais os autores destacam o número grande de trabalhos 

acadêmicos que discutem o budget slack e os problemas decorrentes do problema do principal-

agente e assimetria da informação da teoria da agência. Corroboram os achados da revisão de 

Kenno et al. (2018) os resultados da revisão sistemática conduzida sobre o tema, descritos na 

seção 3.2 do capítulo 3, de procedimentos metodológicos. 

 Desse modo, esta tese utiliza-se do ferramental da engenharia do conhecimento, com 

destaque para o CommonKADS, para propor um modelo de gestão orientado ao conhecimento 

para resolver o problema da literatura de assimetria da informação da teoria da agência no 

domínio de gestão orçamentária corporativa. 
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 O modelo de gestão proposto é composto por sistemas sociotécnicos de conhecimento 

e um conjunto de constructos e diretrizes orientadas ao conhecimento que tem como objetivo 

reduzir a assimetria de informação e de conhecimento e possibilitar a criação e execução de 

orçamentos corporativos mais assertivos, que contribuam para realização da estratégia 

corporativa e objetivos estratégicos organizacionais. 

 Para atingir seus objetivos, a tese é conduzida sob a orientação metodológica da Design 

Science Research (DSR), conforme proposta por Peffers et al. (2007) e atualizada por Iivari 

(2015). A DSR possibilita a generalização do conhecimento científico quando este for válido 

para uma dada classe de problemas (BORDIN, 2015). Iivari (2015) propõe uma estratégia para 

implementar a DSR de modo generalizável a uma classe de problemas a partir da construção 

de uma solução de base tecnológica para resolver uma classe de problemas concreta. Desse 

modo, a tese adota a estratégia metodológica de Iivari (2015) e conta ainda com um estudo de 

caso que visa verificar na prática o problema de pesquisa exposto pela literatura; contribuir 

com conhecimento empírico sobre o problema de pesquisa; e aplicar o modelo de gestão 

proposto pela tese. 

1.2. PERGUNTA DE PESQUISA 

A problemática da tese decorre da natureza do relacionamento e problema do principal-

agente da teoria da agência, que produz uma assimetria da informação (BERGH et al., 

2019; JENSEN, MECKLING, 1976), e de conhecimento, no contexto dos processos de 

gestão orçamentária corporativa; e é amplamente discutida pela literatura científica 

(BERGH et al., 2019; HO, 2018; KENNO et al., 2018; CHONG, STRAUSS, 2017; VAN 

DER STEDE, 2017; FROST, 2017; MERCHANT, VAN DER STEDE, 2017; LEE et al., 

2015; DAMRONGSUKNIWAT, 2015; DE BAERDEMAEKER, BRUGGEMAN, 2015; 

DUAN, 2014; FARIA, GOMES, 2013; LAU, EGGLETON, 2003; SHIELDS, SHIELDS, 

1998; DUNK, 1993). O problema da pesquisa encontra-se justamente na natureza tácita e 

difusa do conhecimento envolvido na elaboração e execução de orçamentos corporativos; 

conhecimento este de posse dos gestores de cada centro de custos ou receita, especialistas 

em suas respectivas áreas de atuação no contexto da firma. 

No âmbito dessa problemática, foi estabelecida a pergunta de pesquisa da tese: 

 “Como reorganizar os processos de gestão orçamentária de modo a reduzir a 

assimetria da informação e conhecimento do problema de principal-agente da teoria da 
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agência no domínio de gestão orçamentária corporativa a partir da utilização de técnicas e 

ferramentas da engenharia do conhecimento?”. 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo Geral 

 Propor um modelo de gestão orientado ao conhecimento para reduzir o aspecto da 

assimetria de informação e conhecimento dos processos de elaboração, execução e gestão 

orçamentária corporativa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral da tese, os seguintes objetivos específicos foram 

estabelecidos: 

1. Estender a teoria da agência caracterizando o problema de assimetria da informação 

como um problema de assimetria de conhecimento. 

2. Mapear os desafios e dificuldades decorrentes da assimetria da informação e 

conhecimento e o problema do principal-agente no contexto da gestão orçamentária 

corporativa. 

3. Propor sistemas de conhecimento (KS) com o propósito de apoiar a reorganização da 

gestão dos processos de gestão orçamentária de modo orientado ao conhecimento. 

4. Estabelecer diretrizes para a implementação de ações de gestão do conhecimento para 

compor o modelo de gestão e reduzir a assimetria de conhecimento na gestão 

orçamentária corporativa.  

5. Aplicação do modelo de gestão em uma organização a partir de um estudo de caso. 

1.4. JUSTIFICATIVA E INEDITISMO 

Propõe-se uma abordagem inédita para a proposição de um modelo de gestão orçamentária 

corporativa baseado no uso e gestão do conhecimento, que envolve técnicas e soluções 

desenvolvidas pela área de Engenharia do Conhecimento. O presente trabalho está enquadrado 

na área de concentração de Engenharia do Conhecimento do PPGEGC. A engenharia 

empreendida para a realização desta pesquisa, não obstante, é uma engenharia em termos de 

práticas e técnicas de gestão que tem como ponto focal o conhecimento, alicerçadas em 
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ferramentas de conhecimento; além de o ser também na esfera da engenharia de artefatos 

tecnológicos voltados à gestão do conhecimento (sistemas de conhecimento). 

O modelo de gestão proposto tem como objetivo principal reduzir a assimetria da 

informação envolvida nos processos de gestão orçamentária. Dentre os objetivos secundários, 

propõe-se endereçar as novas demandas organizacionais no contexto do escopo da pesquisa 

(gestão orçamentária) oriundas da quebra de paradigma proposta pela sociedade do 

conhecimento, adequando o processo de gestão orçamentária à nova realidade organizacional 

caracterizada pelo protagonismo do conhecimento como meio de gestão e solução dos desafios 

e problemas organizacionais.  

Para tanto, a tese fundamenta sua visão de mundo na teoria da agência, perspectiva que 

funciona como ponto de partida para descrever os relacionamentos intra organizacionais dos 

atores que compõem os processos da gestão orçamentária corporativa. 

Uma pesquisa preliminar na literatura demonstrou que há um interesse crescente da 

comunidade acadêmica relacionado à teoria da agência: há 156 dissertações de mestrado e 63 

teses de doutorado no portal de teses e dissertações da CAPES que citam a teoria da agência; 

desses, 101 trabalhos foram realizados em 2016, 2017 ou 2018. Ao relacionar a teoria da 

agência com a gestão do conhecimento e a gestão orçamentária, contudo, verificou-se que não 

há, no banco de teses e dissertações da capes, quaisquer trabalhos publicados, o que contribui 

para estabelecer o ineditismo desta tese. 

Já a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) conta com 225 trabalhos 

relacionados à teoria da agência (busca pelos termos “teoria da agência” OR “teoria de 

agência”): 166 dissertações de mestrado e 59 teses de doutorado; sendo que 128 trabalhos 

dentre esses foram escritos após 2013 (50%). Ao correlacionar a teoria da agência à palavra 

conhecimento (correlações com os termos ‘gestão do conhecimento’ ou ‘engenharia do 

conhecimento’ não retornaram quaisquer resultados), no entanto, foram listados um total de 33 

trabalhos, sendo 21 dissertações e 12 teses de doutorado, das quais 11 (92%) foram escritas 

após 2013, inclusive. 

A revisão sistemática de Bergh et al. (2019) analisou 223 artigos científicos e constatou 

que a teoria da agência é uma das teorias organizacionais mais relevantes; com a assimetria da 

informação constituindo um tópico de pesquisa proeminente que tem sido utilizado pela 

literatura científica para endereçar uma ampla gama de desafios organizacionais. Os autores 

constataram a existência de discussões acadêmicas sobre formas de reduzir a assimetria da 

informação (Quadro 1), como a) implementação de mecanismos de monitoramento, controle e 



 24 

recompensas; b) incentivos para acumular e compartilhar informação; c) pré-

comprometimentos entre principal e agentes; e d) ações que transmitem informação. 

Quadro 1 - principais formas de reduzir assimetria da informação segundo Bergh et al. (2019) 
Incentivos para acumular e compartilhar informação 

Pode-se reduzir as desvantagens em termos de informação entre partes que buscam estabelecer 
parcerias com o incremento da amplitude de informações disponíveis, tomando a iniciativa e 
caracterizando um incentivo para a outra parte fazer o mesmo. 
Monitoramento, controle e recompensas 

Sistemas de monitoramento reduzem informações privadas através da verificação do comportamento 
do agente de modo que este não possa iludir ou enganar o principal. Os autores argumentam que a 
eficiência de mecanismos de controle é limitada, uma vez que agentes que possuem muita autonomia 
ou detém conhecimento especialista implicam em monitoramento mais difícil e caro; recompensas 
buscam alinhar os interesses dos agentes e do principal. 
Pré-comprometimentos 

Quando uma parte demonstra claramente sua veracidade e seriedade das suas intenções à outra. É 
relevante em contextos inter organizacionais, quando uma empresa executa um investimento, 
comprometendo-se com determinado resultado ou quando uma organização necessita refinanciar 
uma dívida e paga um prêmio em função do aumento do nível de incerteza decorrente do aumento 
de assimetria de informação entre as partes.  
Ações que transmitem informação 
Sinais de informação na forma de ações realizadas por gerentes e respectivas firmas para outros 
atores (agentes ou principais), pois a formação de relacionamentos é atividade arriscada e custosa, 
uma vez que cada parte depara-se com incerteza e opacidade com relação às reais intenções e 
qualidades da outra; assim como custos ocultos decorrentes de término ou quebra de relacionamento 
ou não materialização de benefícios. A sinalização via reputação, por exemplo, constitui uma ação 
que visa reduzir a assimetria. 

Fonte: criado pelo autor a partir de Bergh et al. (2019) 

Embora os autores citem outras formas menos relevantes de redução da assimetria da 

informação, nenhum dos estudos incluídos na revisão sistemática utilizou o conhecimento, tão 

pouco a gestão do conhecimento, como mecanismo ou forma de reduzir a assimetria da 

informação (BERGH et al. 2019), o que dota a abordagem do modelo de gestão proposto, 

centrada no conhecimento, de alto grau de ineditismo; ao mesmo tempo em que justifica o tema 

de pesquisa, já que Bergh et al. (2019) delimitam claramente as limitações dos mecanismos de 

redução de assimetria encontrados na literatura (Quadro 1), que são caracterizados como pouco 

eficientes. Para os autores, há muito o que aprender sobre assimetria da informação e novas 

formas de reduzi-la constituem futuras e relevantes oportunidades de pesquisa que podem 

contribuir para a própria compreensão do aspecto e respectiva teoria da agência, que permanece 

incipiente (BERGH et al. 2019, p. 149-151). 

Não obstante, Bergh et al. (2019) corroboram os achados das pesquisas de Varela (2017) e 

Bendickson et al. (2016), as quais verificaram que a maior parte das pesquisas acadêmicas 

sobre assimetria da informação descreve o problema do principal-agente de modo inter 

organizacional, em contextos de organizações do setor público, ou companhias de capital 
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aberto, em processo de abertura de capital (IPO), ou sociedades anônimas, primariamente entre 

acionistas (shareholders) e executivos; além disso, Bergh et al. (2019) também revelaram a 

predileção por estudos que relacionem a teoria da agência e o problema advindo da assimetria 

da informação focados a segmentos industriais de manufatura, com grande concentração em 

operações de gestão de cadeias de suprimentos (CHONG, STRAUSS, 2017; WILHELM et al., 

2016; FAYEZI et al., 2012). Desse modo, a pouca existência de estudos acadêmicas que 

abordem a assimetria da informação em contextos intra organizacionais também contribui para 

o ineditismo e relevância deste trabalho. 

Por outro lado, Rivero (2013, p. 60) realçou as limitações da gestão orçamentária 

tradicional. Para o autor, dentre as consequências dessas limitações está a necessidade de um 

diálogo maior entre pesquisas científicas e práticas organizacionais para propor novos 

arcabouços e frameworks de gestão orçamentária, convergindo teoria e prática. Rivero et al. 

(2013, p. 61) enumera um conjunto extenso de artigos que revelam a fragilidade do orçamento 

tradicional e afirma que as corporações buscam melhorias nas práticas de orçamentação. 

Ademais, pesquisas exploratórias nas bases de dados Scopus e ScienceDirect relevaram 

que os problemas da assimetria da informação na orçamentação organizacional, e seu impacto 

sobre os relacionamentos entre gerentes com orçamentos corporativos e a alta direção 

organizacional, têm sido descritos pela literatura (KENNO et al., 2018; CHONG, STRAUSS, 

2017; WILHELM et al., 2016; DE BAERDEMAEKER, BRUGGEMAN, 2015; DUNK, 1993; 

SCHIFF, LEWIN, 1970); e constituem relevante tópico de pesquisa, conforme constatou a 

revisão sistemática da literatura de Kenno et al. (2018).  

Os autores analisaram 249 artigos científicos e concluíram que não há uma teoria unificada 

ou consistente para descrever a gestão orçamentária, em função da variedade de abordagens e 

utilização de distintas teorias de gestão para trabalhar o domínio. Além disso, Kenno et al. 

(2018, p. 536) afirmam que ainda existe um gap grande entre teoria e prática no que diz respeito 

à gestão orçamentária. A teoria da agência, entretanto, desponta como a teoria organizacional 

mais utilizada pela comunidade científica para pesquisar e descrever o domínio (KENNO et 

al., 2018, p. 513). No mesmo sentido, Brown et al. (2009) também realçam os limites da gestão 

orçamentária em contextos de agência. 

Além disso, o problema de contextos de assimetria que resulta em folga orçamentária, ou 

budget slack6, situação na qual um agente busca influenciar a alocação de recursos para 

                                                
6 O tópico é discutido em detalhes nas seções 2.5 e 2.6 do capítulo de 
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satisfazer interesses próprios, distintos dos da organização, constitui um desafio significativo 

de pesquisa, uma vez que a revisão de Kenno et al. (2018) indica não haver consenso, tão pouco 

um método eficaz consolidado, para lidar com o fenômeno.  

Além dos autores, Arnold e Artz (2019); Chong e Strauss (2017); Lee et al. (2015); 

Damrongsukniwat et al. (2015); De Baerdemaeker e Bruggeman (2015); Duan (2014); Faria e 

Gomes (2013); Lau e Eggleton (2003); e Dunk (1993) também evidenciam o problema, 

enfatizando sua relevância e desafios para superá-lo; todos os autores são unânimes em afirmar 

que não há um método eficaz para resolver definitivamente o problema de folga orçamentária. 

Ao mesmo tempo, nenhum autor emprega o conhecimento como meio para solucionar o 

problema.  

A literatura científica indica a consolidação da gestão orçamentária participativa, 

abordagem empregada por este trabalho, como perspectiva teórica predominante para 

pesquisar o domínio (KENNO et al., 2018; FROST, 2017; CHONG, STRAUSS, 2017; 

ARNOLD, GILLENKIRCH, 2015; BROWN et al., 2014; CHENHALL, BROWNELL, 1988). 

Rivero et al. (2013, p. 63), nesse sentido, constata que a evolução da gestão orçamentária está 

em uma abordagem mais adaptativa e descentralizada, na direção de práticas orçamentárias 

reconstruídas; redesenhadas; e remodeladas, o que também contribui para justificar a 

proposição do modelo de gestão para reorganizar os processos de gestão orçamentária, e 

caracteriza o ineditismo do trabalho que busca endereçar a abordagem proposta por Rivero 

(2013) e Kenno et al. (2018) através do protagonismo do conhecimento. 

Observa-se, ainda, uma grande concentração dos estudos publicados sobre orçamentação 

em periódicos de contabilidade. Através da revisão de Kenno et al. (2018), foi possível apurar 

que 91,56% de todos os artigos analisados (249 no total) encontram-se publicados em journals 

de contabilidade. Tal concentração ajuda a explicar as limitações e a falta de soluções 

definitivas para os desafios do domínio, uma vez que reflete-se em um olhar disciplinar, mais 

estreito sobre o tópico de pesquisa. Discutir o tema através da perspectiva do conhecimento e 

sob a luz de teorias de gestão, portanto, amplia sua compreensão e fornece novas formas, e um 

novo olhar, de trabalhar os desafios desse domínio de pesquisa, de modo interdisciplinar.  

Complementa a justificativa o trabalho de Brink et al. (2018), que tem como foco a análise 

do principal no lugar do agente, e busca compreender como seu comportamento e atuação 

influenciam o orçamento. Os autores concluem que o principal influencia as projeções 

                                                
FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA; e na seção 4.1 do capítulo MODELO DE GESTÃO ORIENTADO AO 
CONHECIMENTO. 
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econômicas e comportamentais ao longo da corporação, e também influencia, por conseguinte, 

os resultados e a interpretação desses resultados pela empresa; o que reforça a necessidade de 

um modelo de gestão uma vez que os custos de agência não são restritos ao agente e envolvem 

também o principal. 

Dentre os principais custos de agência pode-se citar os custos decorrentes de sistemas e 

mecanismos de monitoramento e controle, tanto em termos de recursos financeiros quanto 

tempo e foco; e a perda residual, que decorre de decisões em dissonância com os interesses da 

organização, na qual não há limite de dano, uma vez que pode inviabilizar a continuidade do 

negócio e a própria perenidade da organização7 (BERGH et al., 2019; VARELA, 2017; 

EISENHARDT, 1989; JENSEN, MECKLING, 1976). 

Ademais, as revisões sistemáticas conduzidas8 nas bases de dados Scopus, ScienceDirect, 

Web of Science e ProQuest evidenciaram a inexistência de estudos sobre assimetria de 

conhecimento no contexto do domínio da pesquisa. 

Observou-se, ainda, que não há abordagens descritas na literatura voltadas à solução do 

problema de principal-agente da teoria da agência, incluindo a assimetria da informação, com 

base no conhecimento, através de ferramentas e técnicas oriundas da engenharia do 

conhecimento ou da gestão do conhecimento. Acredita-se que a natureza do problema da 

assimetria da informação, e as subsequentes incerteza e opacidade resultantes que permeiam 

os relacionamentos organizacionais, constituem essencialmente problemas de conhecimento 

(TALEB, 2019; TALEB, 2015). Uma vez que a discrepância em termos de informação entre 

os atores envolvidos é em si, e resulta em, uma discrepância em termos de conhecimento, de 

acordo com a taxonomia de Zins (2007) - detalhada na seção 2.4 do capítulo de fundamentação 

teórica. 

Para Carvalho (2006), a gestão do conhecimento constitui hoje um conceito fundamental 

para as organizações, uma vez que o capital por si só não é mais o recurso básico, mas sim o 

conhecimento. Guembarovski (2014), por sua vez, realça a necessidade de “além de reconhecer 

o conhecimento como um objeto de valor inestimável, os especialistas necessitam ainda 

perceber todos os aspectos relacionados aos processos vitais das organizações”. Dentre esses 

                                                
7 Para ilustrar o impacto do dano decorrente de perdas residuais pode-se citar as perdas bilionárias da empresa 
Sadia decorrentes de ações de executivos (agentes) no mercado de derivativos cambiais, que resultaram na quebra 
da empresa e sua consequente incorporação pela rival Perdigão, pouco tempo após a própria Sadia ter feito uma 
oferta hostil para comprar a rival. 
8 Os detalhes das revisões sistemáticas realizadas, incluindo o protocolo e os termos de busca, encontram-se nas 
seções 3.2.1 – Assimetria do conhecimento; e 3.2.2 – Gestão do conhecimento aplicada à gestão orçamentária do 
capítulo 3 – Procedimentos Metodológicos. 
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processos incluem-se os processos de planejamento e execução orçamentária, objetos desta 

pesquisa. 

Desse modo, a presente tese contribui de modo inédito ao adicionar a dimensão do 

conhecimento, e respectivas técnicas e ferramentas para geri-lo, a um problema clássico da 

literatura, o problema do principal-agente da teoria da agência. Complementa o ineditismo o 

domínio de pesquisa que delimita seu escopo: os processos de gestão orçamentária de 

companhias privadas. 

A tese é conduzida a partir de uma perspectiva que busca aproximar a teoria da prática, e a 

academia da sociedade, na medida em que constrói e emprega um modelo de gestão que conta 

com um sistema sociotécnico de conhecimento para resolver um problema organizacional 

concreto, descrito pela literatura. Embora a pesquisa seja de natureza aplicada, a tese contém 

uma importante contribuição teórico-conceitual que consiste na extensão e atualização da 

teoria da agência, caracterizando a assimetria entre principal e agente como uma assimetria de 

conhecimento e não somente de informação9. 

A justificativa para a atualização da teoria da agência e do aspecto de assimetria da 

informação fundamenta-se em a) endereçar a lacuna existente na literatura10 e aproximar a 

teoria da agência do novo paradigma acadêmico-econômico-social caracterizado pelo uso 

intensivo e protagonismo do conhecimento; e b) pavimentar o caminho para a proposição de 

soluções baseadas em conhecimento tanto no âmbito desta tese quanto pesquisas futuras em 

distintos domínios de aplicação da teoria a agência. 

1.5.  ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO EGC – PPEGC 

Este estudo busca criar um modelo de gestão baseado em ferramentas de conhecimento 

para a nortear as relações entre os distintos atores que representam centros de receitas e/ou 

custos e o comitê de gestão orçamentária de modo a reduzir a assimetria da informação 

envolvida nos processos de gestão orçamentária, da elaboração à execução, de organizações 

privadas. 

No programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a pesquisa está enquadrada na área de concentração de 

“Engenharia do Conhecimento”, ou EC, sendo a linha de pesquisa “Engenharia do 

                                                
9 Detalhada na seção 2.4 do capítulo 0, de fundamentação teórica. 
10 As revisões sistemáticas descritas no capítulo 3, de procedimentos metodológicos, identificaram a lacuna na 
literatura que caracteriza o ineditismo da caracterização da assimetria como assimetria de conhecimento; e os 
achados de Bergh et al. (2019) demonstram a necessidade de melhor entender a assimetria da informação e buscar 
novas perspectivas tanto para compreender seu aspecto; quanto para reduzir sua ocorrência e impactos. 
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Conhecimento Aplicada às Organizações”. O enfoque do estudo está alinhado ao enfoque dessa 

linha de pesquisa da EG, que discute a concepção, desenvolvimento e implantação de 

ferramentas de Engenharia do Conhecimento em organizações públicas e privadas, uma vez 

que o objeto de estudos deste trabalho refere-se à sistematização de ferramentas de 

conhecimento para o domínio de gestão orçamentária. 

O presente trabalho tem como características o seu caráter multidisciplinar e 

interdisciplinar. Multidisciplinar por buscar resolver o problema da assimetria da informação 

através do emprego de ferramentas de engenharia do conhecimento no contexto do domínio da 

gestão orçamentária em empresas privadas, composto por sua vez por disciplinas distintas das 

áreas de finanças, administração, teoria organizacional, e gestão. E interdisciplinar na medida 

em que busca avançar na convergência de métodos e conteúdos das áreas de engenharia do 

conhecimento, teoria organizacional (teoria da agência), e gestão orçamentária, com o objetivo 

de resolver o problema de pesquisa. 

Kenno et al. (2018) afirma que o próprio tópico de pesquisa da gestão orçamentária é, por 

si, interdisciplinar; uma vez que não há uma teoria consolidada sobre orçamentação. As 

pesquisas sobre gestão orçamentária bebem nas fontes das teorias da psicologia, economia, e 

sociologia, de modo interdisciplinar (KENNO et al., p. 532); e “os usos da orçamentação são 

muitos e variados e atravessam muitas disciplinas e metodologias sem um padrão definido [ou 

enquadrável em uma teoria única]” e “a gestão orçamentária é uma área que alia a teoria à 

prática” (p. 534).  

A assimetria da informação e o problema de agente- principal da teoria da agência podem 

ser vistos, sob a perspectiva do conhecimento, através das abordagens teóricas de 

incompletude, incerteza, conhecimento implícito e opacidade. Domínios de estudo da 

engenharia e gestão do conhecimento, que tem como objetivos extrair, elicitar, e compartilhar 

o conhecimento, o que reforça o caráter interdisciplinar da pesquisa, de acordo com Repko 

(2011), para quem a constituição de um estudo interdisciplinar advém da inter-relação de 

fenômenos provenientes de abordagens teóricas, ou mesmo áreas de conhecimento, diferentes. 

O estudo emprega o conhecimento como principal meio para solução do problema de 

pesquisa proposto. Nesse sentido, a presente tese mostra-se aderente à visão do PPGEGC, que 

tem no conhecimento o principal objeto norteador do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

Ainda com relação à aderência ao EGC, o estudo está em consonância com teses e 

dissertações produzidas pelo programa. O estudo emprega algumas abordagens que já vêm 

sendo discutidas no âmbito do programa de pós-graduação do EGC, embora de forma ainda 
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pouco conectada: ferramentas e recursos da engenharia do conhecimento aplicadas à problemas 

organizacionais, propostas de modelagem do conhecimento e sua utilização como meio de 

solução de problemas, e a teoria da agência como arcabouço de visão de mundo e 

enquadramento do problema de pesquisa (SCHNEIDER, 2019; SILVA, 2016). Além dessas, 

o estudo baseia-se no domínio organizacional de gestão orçamentária, ainda não explorado 

pelo PPGEGC, constituindo um novo domínio para aplicação das abordagens e ferramental, 

teórico e prático, centrado no conhecimento, conectando-se de forma orgânica às demais 

produções e corpo de conhecimento do programa e agregando um novo domínio organizacional 

ao conjunto estudado pelo programa. 

O Quadro 2 relaciona algumas das teses e dissertações do PPGEGC voltadas à solução de 

problemas organizacionais através do conhecimento, na forma de sistematização e/ou produção 

de modelos de conhecimento voltados aos respectivos domínios de pesquisa, ou que abordem 

assuntos correlacionados aos temas trabalhados nesta tese. 

Quadro 2- trabalhos do programa correlacionados aos temas trabalhados nesta tese 

Título A coerência dos símbolos que unem agentes em contextos 
sociotécnicos de coprodução 

Autor Viviane Schneider 

Orientador(es) Prof. Roberto Carlos dos S. Pacheco, Dr./ Prof. Denilson Sell, Dr. 
Ano / D ou T 2019 / Tese 
Área concentração Engenharia do conhecimento 

Título Modelo de Conhecimento para Representação Semântica de Smart 
Cities com foco nas Pessoas. 

Autor Daniel Fernando Anderle 

Orientador(es) 
Prof. Dr. Marcelo Macedo / Prof. Drª. Luciane 
Maria Fadel  

Ano / D ou T 2017 / Tese 
Área concentração Engenharia do conhecimento 

Título Arquitetura de conhecimento para e-participação: Superando o 
problema da agência com a Engenharia do Conhecimento 

Autor Edson Rosa Gomes Silva 
Orientador(es) Prof. Dr. Aires José Rover 
Ano / D ou T 2016 / Tese 
Área concentração Engenharia do conhecimento 

Título Framework Baseado em Conhecimento para Análise de Rede de 
Colaboração Científica 

Autor Andréa Sabedra Bordin 

Orientador / Co- Prof. Dr. Alexandre Leopoldo Gonçalves  
Ano / D ou T 2015 / Tese 
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Área concentração Engenharia do Conhecimento 

Título Produção de Recursos Educacionais Abertos com Foco na 
Disseminação do Conhecimento: Uma Proposta de Framework 

Autor Airton Zancanaro 

Orientador / Co- 
Prof. Dr. José Leomar Todesco / Profa. Dra. Gertrudes Aparecida 
Dandolini 

Ano / D ou T 2015 / Tese 
Área concentração Engenharia do conhecimento 

Título 
Um Framework Baseado em Ontologia de Apoio à Gestão Estratégica 
da Inovação em Organizações de P&D+i 

Autor Lucia Morais Kinceler 

Orientador / Co- Prof. Dr. José Leomar Todesco / Prof. Dr. Fernando A. O. Gauthier 
Ano / D ou T 2013 / Tese 
Área concentração Engenharia do conhecimento 

Título 
Um Modelo de Referência Orientado ao Conhecimento para o 
Processo de Planejamento de Sistemas de Distribuição de Média 
Tensão 

Autor Ricardo Haus Guembarovski  

Orientador / Co- Prof. Dr. José Leomar Todesco 
Ano / D ou T 2014 / Tese 
Área concentração Engenharia do conhecimento 

Título Instrumentos de Captura, Sistematização e Disseminação do 
Conhecimento Tradicional e sua Aplicabilidade em Gastronomia 

Autor Anita de Gusmão Ronchetti 

Orientador / Co- 
Prof. Dr. Carlos Augusto Remor / Prof. Dra. 
Silvana Graudenz Müller 

Ano / D ou T 2015 / Dissertação 
Área concentração Gestão do conhecimento 

Título Mapeamento do Conhecimento nos Processos de Rotina de 
Laboratório de Microbiologia Clínica 

Autor Thali Leal Sampaio 

Orientador / Co- Prof. Dr. Eduardo Juan Soriano Sierra / Prof. Dr. Paulo Maurício Selig 
Ano / D ou T 2014 / Dissertação 
Área concentração Gestão do conhecimento 

Título 
Autor 

Uma abordagem de engenharia do conhecimento à gestão estratégica 
da inovação 
Erika Suzuki 

Orientador / Co- Profa. Dra. Aline França de Abreu  
Ano / D ou T 2008 / Dissertação 
Área concentração Engenharia do conhecimento 
Título 
Autor 
Orientador / Co- 
Ano / D ou T 

Técnicas de criação do conhecimento no desenvolvimento de modelos 
de negócio 
Maria Augusta Rodrigues Orofino 
Profa. Dra. Aline França de Abreu  



 32 

Área concentração 2011 / Dissertação 

Área concentração Gestão do conhecimento 

Título Modelo de referência para comunicação da marca em interfaces 
gráfico-digitais.  

Autor Luciano Patrício Souza de Castro 

Orientador / Co- Profa. Dra. Aline França de Abreu  
Ano / D ou T 2010 / Tese 
Área concentração Mídia e Conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do banco de teses do EGC 

1.6. PRESSUPOSTO DA PESQUISA 

Conforme apresentado nas seções anteriores, entende-se que a assimetria da informação 

existente ao longo dos processos de gestão orçamentária corporativa representa um desafio que 

permanece não resolvido através do emprego de sistemas de informações (BERGH et al., 

2019), que não endereçam adequadamente os desafios em termos de conhecimento envolvidos 

no processo. Verificam-se, contudo, recursos e propostas de tecnologias e metodologias 

desenvolvidas no contexto da engenharia do conhecimento passíveis de exploração na busca 

por soluções para os desafios decorrentes do problema de principal-agente no contexto da 

gestão orçamentária corporativa. 

Desse modo, parte-se do pressuposto de que o conhecimento tácito em posse dos gestores 

de centros de custos e receita de uma companhia possa ser explicitado, disseminado e 

compartilhado de modo a reduzir ou mitigar o problema da assimetria da informação e 

conhecimento no contexto da pesquisa; e que o ferramental da engenharia do conhecimento 

contém os meios para fazê-lo. 

1.7.  ESCOPO 

Como o objetivo principal desta pesquisa é a proposição de um modelo de gestão com base 

no conhecimento aplicável ao domínio de gestão orçamentária corporativa, não são abordados 

conhecimentos organizacionais sobre outros aspectos do negócio. O foco da pesquisa está 

relacionado ao conhecimento inerente à elaboração do orçamento corporativo e sua execução. 

Não obstante, deve-se mencionar que tal conhecimento abrange muitos aspectos do negócio 

que são destilados nas métricas e indicadores orçamentários. 

Do mesmo modo, a tese discute o problema de pesquisa através do prisma da teoria da 

agência, que constitui o arcabouço teórico no contexto da teoria da firma no qual está inserida 
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a pesquisa. Outras teorias organizacionais ou de gestão estão, portanto, fora do escopo da 

pesquisa. 

Com relação às tecnologias da engenharia do conhecimento e processos da gestão do 

conhecimento, que constituem o ferramental, ou meio, empregado para resolver o problema de 

pesquisa, a pesquisa emprega a metodologia CommonKADS em conjunto com outros artefatos 

disponibilizados pela engenharia do conhecimento e também processos de gestão do 

conhecimento para compor o modelo de gestão proposto e resolver o problema de pesquisa. 

O desenvolvimento dos sistemas de conhecimento está fora do escopo da tese. O foco está 

na reorganização dos processos de gestão orçamentária através do modelo de gestão baseado 

em conhecimento, que por sua vez emprega sistemas de conhecimento. Nesse sentido, este 

estudo constitui um trabalho de engenharia; o escopo do trabalho, contudo, não está 

relacionado à engenharia em termos de artefatos tecnológicos, mas sim em termos de gestão 

organizacional (reorganização dos processos da gestão orçamentária). A metodologia 

CommonKADS foi utilizada para nortear o arranjo e a lógica dos componentes do modelo de 

gestão e também para compreender o problema de pesquisa a partir da perspectiva da 

engenharia do conhecimento. Embora o CommonKADS tenha sido utilizado também para 

construir os sistemas de conhecimento que compõem o modelo de gestão proposto, essa 

modelagem está, também, fora do escopo deste trabalho. 

Nesse contexto, o objeto de pesquisa está relacionado 1º) aos desafios em termos de gestão 

orçamentária decorrentes da assimetria da informação e do problema do principal-agente; e 2º) 

aos impactos da adoção de um modelo de gestão baseado em conhecimento para resolver o 

problema de pesquisa. 

1.8.  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Neste primeiro capítulo foi delimitada uma visão geral do trabalho, o contexto da pesquisa, 

assim como a justificativa e ineditismo, o escopo, os objetivos: geral e específicos, e a 

problemática da pesquisa. 

O segundo capítulo ocupa-se da fundamentação teórica da tese, que contém uma breve 

conceituação do segmento de serviços de hospitalidade; um resgate teórico da teoria da agência 

e os problemas do principal-agente que emergem das relações organizacionais; a discussão 

teórica e da literatura a cerca da gestão orçamentária e orçamentação corporativa à luz da teoria 

da agência e dos desafios que cercam o tema; e uma discussão sobre a fundamentação teórica 

da engenharia e da gestão do conhecimento, além de uma breve descrição da metodologia 
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CommonKADS, que norteou o desenvolvimento dos sistemas sociotécnicos de conhecimento 

que compõem o modelo de gestão proposto. 

O terceiro capítulo detalha a metodologia empregada pela pesquisa, contém um quadro que 

descreve as etapas da pesquisa, e discorre sobre o caráter e natureza da pesquisa, a coleta de 

dados, assim como sobre o embasamento metodológico que orientou o desenvolvimento do 

trabalho. 

O quarto capítulo discute o estudo de caso, que serviu tanto para auxiliar na proposição do 

modelo quanto para aplicar o modelo desenvolvido; e discorre sobre os requisitos técnicos e 

de negócio e os modelos e fluxos de conhecimento dos processos de planejamento, gestão e 

execução orçamentária. Os resultados das entrevistas semiestruturadas realizadas junto aos 

gestores da empresa objeto do estudo de caso, e também as planilhas do modelo da organização 

do CommonKADS também serão descritas neste capítulo. 

O quinto capítulo apresenta o modelo de gestão proposto, composto pelos sistemas de 

conhecimento, em conjunto com orientações e recomendações de práticas e processos 

originários da gestão do conhecimento, voltadas à reorganização dos processos de gestão 

orçamentária de modo a incorporar e empregar de modo estruturado o conhecimento envolvido 

no planejamento, gestão e execução dos processos objetos da presente tese. Neste capítulo é 

apresentada uma visão geral e holística do modelo de gestão proposto. 

O sexto capítulo aborda a aplicação do modelo de gestão na empresa estudo de caso. Uma 

pesquisa qualitativa na forma de entrevistas semiestruturadas com os gestores foi realizada para 

aferir sua percepção com relação à reorganização dos processos de gestão orçamentária. 

Complementam a análise um conjunto de indicadores quantitativos sobre os resultados 

alcançados com a aplicação do modelo. 

O sétimo capítulo apresenta as conclusões do trabalho, destacando suas principais 

contribuições, os objetivos alcançados e delineando o espaço e oportunidades de pesquisa e 

trabalhos futuros. 

Por fim, relacionam-se as referências bibliográficas e os apêndices. 

O Quadro 3, disposto abaixo, foi construído com o intuito de fornecer uma visão geral sobre 

a tese. 
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assimetria da informação. A teoria da agência constitui a visão de mundo, e ponto de partida, 

da tese para compreender o problema de pesquisa. 

A próxima seção (2.4), amplia o escopo da teoria da agência ao caracterizar a assimetria da 

informação como uma assimetria de conhecimento, e contém a fundamentação epistemológica 

para justificar e orientar a proposição e adoção de soluções baseadas em conhecimento para 

resolver o problema da pesquisa. 

A seção que discorre sobre a gestão orçamentária procurou elucidar este que é o tópico que 

forma o domínio da pesquisa, contendo sua conceituação e principais definições a partir da 

perspectiva de autores chave sobre o assunto. 

Após conceituar a teoria da agência e a gestão orçamentária, discorre-se, ainda na 

fundamentação, sobre a gestão orçamentária a partir da perspectiva da teoria da agência, 

elucidando os problemas e desafios advindos primariamente da assimetria da informação 

envolvida no processo; além de definir e conceituar o budget slack, ou folga orçamentária. 

2.1. ENGENHARIA DO CONHECIMENTO 

O avanço da Engenharia do Conhecimento ocorreu de forma paralela a transição de uma 

sociedade industrial para uma sociedade baseada em conhecimento. Para Naisbitt e Naisbitt 

(2017), essa transição é caracterizada por um conjunto de fatores, dentre os quais pode-se citar 

os aspectos delimitados no Quadro 4. 

Quadro 4 - sociedade industrial para sociedade do conhecimento 

Aspectos que motivam a mudança de uma sociedade 

industrial para uma sociedade do conhecimento 

Desenvolvimento ambiental, econômico e social sustentáveis 
Mudanças demográficas 
Recursos naturais e meio ambiente 
Globalização da economia 
Desenvolvimento tecnológico: TICs 
 Novo papel do Estado 
Fenômeno Ásia (China, Índia & Cia.) 
Customização da produção 
Gestão empresarial. 
Conhecimento 

Fonte: Compilado pelo autor a partir de Naisbitt e Naisbitt (2017) 

Para Dos Santos (2005), o que garante o desenvolvimento sustentável, além dos equilíbrios 

fiscal, social e ambiental, é a geração e transmissão de conhecimento. O autor também 
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conceitua a economia do conhecimento como aquela na qual o principal fator de produção, 

agregação de valor, produtividade e crescimento, é o conhecimento. 

Para Orofino (2011), “uma organização pode ser analisada sob dois paradigmas ou 

perspectivas: a) paradigma ou perspectiva industrial; e b) paradigma ou perspectiva do 

conhecimento”. Sveiby (1998, p. 32), delimita essas perspectivas ou paradigmas, industrial e 

do conhecimento, respectivamente, conforme está descrito no Quadro 5. 

Quadro 5 - Os princípios da organização do conhecimento: paradigmas industrial e do conhecimento 

Item  

Visto a partir de uma perspectiva 
industrial ou sob o paradigma 
industrial 

Visto a partir de uma perspectiva 
do conhecimento ou pelo 
paradigma do conhecimento  

Pessoas  Geradoras de custos ou recursos  Geradoras de receita  
Base de poder dos 
gerentes  

Nível relativo na hierarquia 
organizacional  Nível relativo de conhecimento  

Poder  
Trabalhadores físicos versus 
capitalistas  

Trabalhadores do conhecimento x 
gerentes  

Atividade 
principal da 
gerência  Supervisão dos subordinados  Apoio aos colegas  

Informação  Instrumento de controle  
Ferramenta para o recurso da 
comunicação  

Produção  

Trabalhadores físicos processando 
recursos físicos para criar produtos 
tangíveis  

Trabalhadores do conhecimento 
convertem conhecimento em 
estruturas intangíveis  

Fluxo de 
informação  Via hierarquia organizacional  Via redes colegiadas  
Forma básica da 
receita  Tangível (dinheiro)  

Intangível (aprendizado, novas 
ideias, novos clientes, P&D)  

Estrangulamento 
na produção  

Capital financeiro e habilidades 
humanas  Tempo e conhecimento  

Manifestação da 
produção  Produtos tangíveis  Produtos intangíveis  
Fluxo de 
produção  Seqüencial e linear  Caótico, regido pelas ideias  
Modelo de 
economia  Escala no processo de produção  Em rede, na criação de valor  
Relacionamento 
com o cliente  Unilateral pelos mercados  Interativo pelas redes pessoais  

Conhecimento  
Uma ferramenta ou um recurso entre 
outros  O foco empresarial  

Finalização do 
aprendizado  Aplicação de novas ferramentas  Criação de novos ativos  
Valores do 
mercado de ações  Regido pelos ativos tangíveis  Regido pelos ativos intangíveis  
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Fonte: adaptado de Sveiby (1998, p. 32) 

Através da análise dos quadros de Naisbitt e Naisbitt (2017) e Sveiby (1998), pode-se 

constatar que uma sociedade baseada em conhecimento engloba, e apresenta como requisito, 

uma gestão do conhecimento eficiente e produtiva. Os quadros também mostram a importância 

do conhecimento para o novo paradigma social vigente: o da sociedade do conhecimento. 

Os quadros, do mesmo modo, também ilustram como “as tecnologias da informação e 

comunicação – TIC, alinhadas com a utilização de métodos e técnicas de engenharia do 

conhecimento” são fundamentais para uma efetiva gestão do conhecimento (SILVA, 2016). 

Para Devenport e Prusak (1998), o “conhecimento não é dado nem informação”. De fato, 

há inúmeras definições na literatura para a tríade dado, informação e conhecimento. A 

conceituação depende do contexto e domínio, assim como da natureza epistemológica da 

pesquisa e problema endereçado. O trabalho de Zins (2007) compila uma série de definições 

sobre Dado, Informação e Conhecimento; nesse sentido, esta tese adota a síntese de Zins 

(2007), que classifica o conhecimento em duas correntes análogas às definições de 

conhecimento tácito e explícito: conhecimento subjetivo e conhecimento objetivo, a quem o 

autor também denominou de coletivo ou universal. 

As definições de Zins (2007) são relevantes no contexto desta pesquisa na medida em que 

a) caracterizam a informação como conhecimento empírico (no âmbito do conhecimento 

implícito), fundamentando a exposição do problema de principal-agente da teoria da agência 

como um problema, em última instância, de assimetria de conhecimento, que requer o uso de 

ferramentas de conhecimento (vide a seção 2.4 deste capítulo); e b) conceituam o conhecimento 

no domínio coletivo (explícito) como o significado que é codificado ou representado por 

declarações escritas ou faladas (ou seja, externalizável). 

Ao tratar do conhecimento em um nível organizacional e mais prático, Kendal e Creen 

(2007) realçam a necessidade de empregar conjuntos maiores de dados para sua respectiva 

transformação em informação, que por sua vez requer um processamento adequado para 

geração de conhecimento, em um mecanismo inversamente proporcional de agregação de 

valor, conforme pode ser observado na Figura 3. 
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ciência mãe: a inteligência artificial”. Studer et al. (1998), por outro lado, ressaltam que os 

esforços de desenvolvimento falharam na maioria dos casos de tentativas de transferência das 

tecnologias de IA com o objetivo de construir sistemas baseados em conhecimento maiores e 

mais robustos para aplicações comerciais. 

Embora as pesquisas no campo da inteligência artificial das décadas de sessenta, setenta e 

oitenta tenham obtido resultados no máximo modestos, uma vez que não obtiveram êxito na 

implementação de uma inteligência artificial comparável à humana (DREYFUS, 1992), como 

foi assertivamente previsto por Dreyfus (1972), as pesquisas em engenharia do conhecimento 

trilham um caminho contínuo de evolução e aprimoramento. 

De forma análoga à Engenharia de Software (ES), na qual a indústria de software criou a 

disciplina com o objetivo de resolver a denominada “crise do software” dos anos sessenta, 

época em que os softwares desenvolvidos em laboratórios de universidades e fruto de trabalhos 

acadêmicos falhou drasticamente mediante as tentativas de criação e sustentação de softwares 

comerciais de larga escala, o objetivo da EC é “transformar o processo de construção de KBSs 

de uma arte para uma disciplina de engenharia” (STUDER et al., 1998). De modo semelhante, 

Kasabov (1996), também ressalta a importância e a necessidade de desenvolvimento de novos 

métodos de aquisição, representação e processamento do conhecimento em um ambiente 

caracterizado pela predominância de incerteza, opacidade e crescente complexidade (TALEB, 

2012). 

A Engenharia do Conhecimento, portanto, tem dentre seus principais objetivos o 

desenvolvimento de métodos e mecanismos que facilitem a criação, explicitação, reuso e 

compartilhamento do conhecimento (SCHREIBER et al., 2002). 

Constituem aspectos essenciais desse conhecimento os métodos de solução de problemas 

utilizados para elimina r desvios em sistemas baseados em conhecimento - “knowledge based 

systems” (MOTTA, 1997 e MOTTA et al., 1999). Existem vários esforços a nível mundial com 

o propósito de, conforme descrito por Schreiber et al. (2002), explicitar conhecimento, e torná-

lo reutilizável, através de modelos de conhecimento e ontologias, segmentadas por domínio, 

tarefa e aplicação. Exemplos desses esforços são: na Europa o WSMO (web service modeling 

ontology) e nos EUA o OWL-S (web ontology language) voltado à web services e web 

semântica, por exemplo (OMAR et al., 2016).

Os avanços no sentido de criação de sistemas baseados em conhecimento (KS), 

consolidaram a Engenharia do Conhecimento como disciplina e, mais importante, como meio 

de implementar soluções baseadas em conhecimento, de modo a suportar as crescentes 

demandas em termos de gestão do conhecimento das organizações (OMAR et al., 2016). 
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da viabilidade da adoção de um KS, analisando as características gerais da organização; e conta 

com três modelos: o da organização; de tarefa; e de agentes. 

Nesse sentido, os Modelos da Organização, Tarefas e Agentes (OTA) da fase de contexto 

do CommonKADS visam produzir um documento de decisão que enumere as melhorias e 

impactos na organização da adoção de um KS, com o objetivo de verificar sua viabilidade e 

aderência (Firmino, 2008; Schreiber et al., 2002). 

Com relação ao Modelo da Organização (OM), este contém um conjunto de documentos, 

composto por cinco planilhas que visam: OM1 – busca identificar problemas orientados ao 

conhecimento e oportunidades no contexto da organização; OM2 – Descreve os aspectos da 

organização que são impactados pela ou afetados pelas soluções de conhecimento propostas; 

OM3 – Descreve os processos com sua respectiva composição de tarefas e suas principais 

características; OM4 – Descreve os componentes e ativos de conhecimento e suas principais 

características; e OM5 – Contém um checklist de decisão sobre a viabilidade do sistema de 

conhecimento proposto (Schreiber et al., 2002). 

Na sequencia, o Modelo de Tarefas é formado por duas planilhas com o objetivo de: TM1 

– contém uma “descrição refinada das tarefas contidas no processo”; e TM2 – especificação 

do conhecimento empregado para executar uma determinada tarefa, com possíveis gargalos e 

oportunidades de melhoria (Schreiber et al., 2002, p. 47-48).  

O Modelo de Agentes, por sua vez, contém a especificação dos agentes, ou atores, 

envolvidos na operação do KS a ser desenvolvido. Os agentes podem ser seres humanos, 

softwares ou sistemas computacionais ou inclusive. O modelo d Agentes contém, também, uma 

descrição da alçada de cada ator, com respectivas autoridade e restrições, além de descrever as 

competências dos atores. 

A produção do rol de documentos do CommonKADS da fase de contexto visa criar um 

roadmap, ou um roteiro para uma análise estruturada (Figura 5), da organização, tarefas e 

agentes, orientada ao conhecimento envolvido nos processos objeto do desenvolvimento do 

KS.  
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está relacionada à especificação da troca de mensagens que efetivam a transferência de 

conhecimento entre os agentes. 

O modelo de projeto, por sua vez, sintetiza as especificações CommonKADS em termos 

de conhecimento e serve de ponto de entrada para a efetiva construção do sistema de 

conhecimento. 

Para o escopo deste trabalho, a fase de contexto do CommonKADS é especialmente 

relevante na medida em que sua aplicação possibilitou aprofundar a compreensão do domínio 

de pesquisa e também produzir a documentação e especificações, assim como a própria 

delimitação do escopo e forma de atuação, dos sistemas de conhecimento que irão compor o 

modelo de gestão proposto.  

2.2. GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Paralelamente à evolução da Engenharia do Conhecimento, o advento de sistemas 

especialistas voltados ao conhecimento, o crescimento exponencial do poder computacional e 

o surgimento de grandes companhias cujo ativo principal é o conhecimento, como Microsoft, 

SUN Microsystems, Apple, Oracle e muitas outras, e a crescente complexidade do mundo dos 

negócios de modo geral coincidiu com um incremento na produção acadêmica voltada à gestão 

do conhecimento. 

Em um trabalho pioneiro de grande relevância acadêmica e também corporativa, Nonaka e 

Takeushi (1997) descreveram o conhecimento organizacional como a capacidade de uma 

organização de criar novos conhecimentos a partir dos indivíduos que compõem a organização, 

disseminá-los entre seus recursos humanos e incorporá-lo aos seus processos, sistemas, 

produtos e serviços, transformando desse modo o conhecimento individual em organizacional. 

Os autores elencaram dois tipos de conhecimento que existem em uma organização: o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. 

O conhecimento explícito consiste no conhecimento formalizado, descrito através de 

documentos, normas, processos definidos, equações matemáticas, etc. ou seja, é aquele 

conhecimento que está representado de alguma forma, passível de armazenamento e 

replicação. Já o conhecimento tácito é aquele ligado ao conhecimento implícito, que se 

manifesta através da experiência dos indivíduos, percepções, crenças pessoais, sistemas de 

valores. 

Por definição, o conhecimento explícito pode ser replicado com maior facilidade, por tratar-

se de conhecimento formal, descrito, sistematizado e estruturado. Já o conhecimento tácito, 
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devido a sua natureza intangível, é de difícil externalização ou explicitação, e por consequência 

de difícil replicação e disseminação; e sua utilização muitas vezes está restrita ao indivíduo ou 

grupo de indivíduos que o possuem. 

Para Steil (2007), a gestão do conhecimento compreende os processos de criação, 

compartilhamento, armazenamento, disseminação, aquisição, utilização e reutilização do 

conhecimento no nível organizacional. Já para Davenport e Prusak (1998), a gestão do 

conhecimento pode ser vista a partir de quatro processos: geração de conhecimento – ou seja, 

criação e aquisição de conhecimento; codificação do conhecimento – o que compreende sua 

elicitação e subsequente armazenamento; transferência do conhecimento – envolve seu 

compartilhamento e disseminação; e a aplicação do conhecimento – de modo a gerar vantagens 

competitivas e integrar os processos operacionais e de negócios. 

O processo de gestão do conhecimento também pode ser compreendido a partir das cinco 

etapas descritas por Bhatt (2001): criação; validação; apresentação; distribuição; e aplicação 

do conhecimento. 

Para todas as definições, não obstante, o apoio da organização para que parte do 

conhecimento gerado pelos indivíduos converta-se em conhecimento organizacional é 

fundamental. Servin (2005) reforça a necessidade de a organização fomentar um ambiente e 

atmosfera favoráveis, caracterizados por elevada confiança para que os indivíduos que 

compõem a organização estejam imersos em uma cultura do conhecimento, apoiada pelos 

processos organizacionais e proporcionada pelo uso da tecnologia. 

A partir dessa perspectiva, o tripé Pessoas, Processos e Tecnologia, esquematizado na 

Figura 6, emerge de forma natural para apoiar a gestão do conhecimento organizacional 

(SERVIN, 2005). 
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A teoria da agência tem suas origens nas teorias econômica e da firma (BENDICKSON et 

AL., 2016), descrevendo inicialmente os problemas que surgem do compartilhamento de risco 

quando partes cooperadas apresentam atitudes distintas com relação a um determinado risco 

(EISENHARDT, 1989). O trabalho seminal de Jensen e Meckling (1976) expandiu o escopo 

do compartilhamento de risco entre as partes ao especificar o que os autores denominaram de 

problema da agência, abrangendo os problemas que advém de interesses e objetivos distintos 

entre partes cooperadas em uma mesma organização (VARELA, 2017; SILVA, 2016; 

EISENHARDT, 1989; MYERS, 1977; JENSEN E MECKLING, 1976). 

Para Bendickson et al. (2016), a teoria da agência, no lugar de ser uma teoria fechada e 

proposta de modo monolítico, sofreu “avanços incrementais compreendendo uma variedade de 

relacionamentos e ideias”, e foi sendo construída através de input de distintas áreas de 

conhecimento, evoluindo ao longo do tempo. O caráter interdisciplinar da teoria é enfatizado 

por diversos autores que discorreram sobre o tema, e contribuiu para a consolidação da teoria 

da agência no âmbito organizacional e no contexto da teoria da firma. 

Dentre esses, Eisenhardt (1989) enumera as áreas de contabilidade, economia, finanças, 

marketing, ciência política, comportamento organizacional e sociologia. A autora sustenta que 

a descrição das interações inter e intra organizacionais em termos de principal e agente é 

comum à virtualmente todos os domínios onde a organização constitui um ator ou objeto de 

estudo. 

As origens da teoria, não obstante, estão enraizadas em trabalhos acadêmicos sobre a teoria 

da firma que foram desenvolvidos ao longo do século XX. Dentre esses pode-se citar os 

trabalhos seminais ‘A Corporação Moderna e a Propriedade Privada’ (the modern Corporation 

and private property), de Berle e Means (1932); e ‘Produção, Custos da Informação e 

Organização Econômica’ (production, Information costs and economic organization), de 

Alchian e Demsetz (1972). O desenvolvimento da teoria organizacional e da firma expôs as 

características contemporâneas inerentes às organizações, como poder econômico, 

propriedade, controle, estrutura organizacional, divisão do trabalho, custos da informação e 

gestão de risco (BENDICKSON ET AL., 2016; EISENHARDT, 1989).  

O trabalho de Berle e Means (1932) é considerado o precursor do desenvolvimento do 

tópico e de pesquisas acadêmicas em governança corporativa, uma vez que discute a separação 

entre controle e propriedade que emergia, já naquela época, da crescente pulverização do 

capital das companhias de capital aberto nos Estados Unidos (SAITO, SILVEIRA, 2008). O 

contexto desse trabalho também contribuiu para a ênfase acadêmica que recebeu à época e por 

muitas décadas subsequentes, uma vez que a grande depressão constituiu um catalizador 
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empírico que parecia suportar as conclusões de Berle e Means (1932), para quem a 

pulverização do capital das companhias contribui para o aumento do poder dos gestores, o que 

potencializa o conflito de interesses entre acionistas e executivos, já que aumenta as chances 

de os gestores agirem em interesse próprio, contrário ao interesse dos proprietários. 

Alchian e Demsetz (1972), por sua vez, enfatizaram a cooperação como meio de aumento 

de produtividade e performance superior, ao afirmarem que: 

os proprietários dos recursos incrementam a 

produtividade através de especializações de modo 

cooperativo, o que aumenta a demanda por organizações 

econômicas que facilitem a cooperação (ALCHIAN, 

DEMZETS, 1972, p. 777). 

Além da visão da firma como um espaço de cooperação, os autores também revisitam a 

teoria da firma de Coase (1937), para quem os mercados não operam sem custos. Dentre os 

custos de operação da afirma, Alchian e Demsetz (1972) estendem a visão a cerca da natureza 

da firma de Coase para atribuir um peso relevante aos custos da informação, ao vislumbrar as 

empresas como “instituições especializadas de mercado para a coleta, colagem e venda de 

informações”. Portanto, uma teoria mais completa da firma, nesse contexto, deve atribuir um 

peso maior aos custos da informação (DEMSETZ, 1988) – tópico igualmente relevante ao 

desenvolvimento da teoria da agência, e que será discutido com mais detalhes mais adiante. 

Não obstante, Alchian e Demsetz (1972) são contrários, também, à visão de Coase (1937) 

sobre as companhias serem governadas pela autoridade, e ressaltam o papel dos contratos (tanto 

explícitos quanto implícitos) como um veículo de condução de trocas entre principais e agentes 

no contexto corporativo. Nesse contexto, sobre a definição de contrato no âmbito da teoria da 

agência, Jensen e Meckling (1976) afirmam que:  

um relacionamento de agência é um contrato sob o qual 

uma ou mais pessoas (o principal), compromete-se ou 

relaciona-se [engage] com outra(s) pessoa(s) (o agente) 

para realizar algum serviço no seu lugar que envolva a 

delegação de autoridade para a tomada de decisão em 

algum nível ou grau (JENSEN, MECKLING, 1976). 

De modo análogo ao pensamento de Alchian e Demsetz (1972) e Demsetz (1988), as 

corporações contemporâneas, e de fato organizações de qualquer natureza, são caracterizadas 

pela ubiquidade da existência de relações de cooperação (BENDICKSON ET AL., 2016; 

SILVA, 2016), seja na forma de cooperação entre organizações, como em uma cadeia de valor 
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ou suprimentos (FAYESI, ZUTSHI, 2012), ou cooperações entre pessoas e times de pessoas, 

desde os stakeholders, passando pelos acionistas, ou shareholders, incluindo o corpo diretivo, 

executivos, e times responsáveis pela execução e dia a dia organizacional (SANNER, 

BUNDERSON, 2018; VARELA, 2017; MITCHELL, MEACHEAM, 2011).  

Para Sanner e Bunderson (2018), as relações humanas embutem variados graus de 

hierarquia, o que está presente de modo mais explícito em empresas e corporações. Mesmo 

naquelas mais horizontais, níveis implícitos de hierarquia e até mesmo a relação entre os 

proprietários do negócio e os executivos constituem uma hierarquia.  

Hierarquias são úteis na medida em que auxiliam times na geração, identificação e seleção 

de novas ideias, ao mesmo tempo em que estabelecem a base para “encontrar soluções, 

convergência de ideias, e estruturação de processos”. Não obstante, empresas com cadeias de 

comando claras e culturas baseadas em performance são mais propensas a apresentar resultados 

superiores (SANNER, BUNDERSON, 2018). 

A caracterização das organizações em termos de cooperação e hierarquia implica, ao 

mesmo tempo, no reconhecimento de desafios que emergem desses arranjos organizacionais, 

dentre os quais destacam-se o conflito de interesses entre as partes, e a necessidade de 

implementação de controles que podem degradar os níveis de performance (SANNER, 

BUNDERSON, 2018; EISENHARDT, 1989). 

A evolução da teoria da firma e a visão da organização sob o prisma da cooperação 

culminaram na descrição corrente da teoria da agência, através de um conjunto de trabalhos 

seminais que cristalizaram os conceitos empregados pela teoria. Tanto Bendickson et al. (2016) 

quanto Eisenhardt (1989) citam os trabalhos fundamentais de Fama (1980); Fama e Jensen 

(1983); e Jensen e Meckling (1976) como os responsáveis pela criação da teoria da agência 

como a conhecemos hoje.  

Jensen e Meckling (1976) constituem provavelmente o artigo mais amplamente citado 

academicamente como fundação da teoria da agência (VARELA, 2017; BENDICKSON et al., 

2016; KOSTOVA, HOENEN, 2016; WILHELM et al.1, 2016; SILVA, 2016; FAYESI, 

ZUTSHI, 2012; SAITO, SILVEIRA, 2008; EISENHARDT, 1989; FAMA, JENSEN, 1983). 

Nele, os autores estabeleceram a descrição do relacionamento entre principal e agente na forma 

de um contrato e exploraram a estrutura de propriedade da corporação, incluindo como a 

transformação de gestores em acionistas, através de programas de remuneração variável 

conversível em ações alinha, em última instância, os interesses dos gestores aos dos 

proprietários, utilizando como base os trabalhos de Berle e Means (1932) e Alchian e Demsetz 

(1972); Fama (1980) buscou controlar e enquadrar o comportamento de executivos 
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corporativos de primeiro escalão através de mecanismos de informação baseados nos mercados 

de capitais e de trabalho; e Fama e Jensen (1983) enxergaram o conselho diretivo executivo 

como um sistema de informação que os acionistas podem empregar para monitorar o 

comportamento dos seus respectivos executivos (VARELA, 2017; EISENHARDT, 1989).  

Jensen e Meckling (1976), de fato, estabeleceram os alicerces e os fundamentos que 

descrevem até hoje a teoria da agência: uma espécie de contrato para a unidade de análise entre 

principal e agente, onde o principal delega tarefas aos agentes, presumindo que os agentes irão 

agir de modo a satisfazer as demandas de acordo com os interesses do principal. A definição 

de Eisenhardt, a partir da sua revisão sistemática sobre a teoria da agência, contém uma visão 

pragmática do escopo da teoria, explicando que: 

O domínio da teoria da agência é constituído pelas 

relações que espelham a estrutura básica da agência de 

um principal e um agente que estão engajados em 

comportamento cooperativo, mas que possuem diferentes 

objetivos e diferentes atitudes com relação ao risco 

(EISENHARDT, 1989, p. 59). 

As definições de principal e agente, no contexto da teoria da agência, portanto, 

correspondem àquele que delega tarefas e autoridade para atingir determinados objetivos, e 

àquele que de fato toma as decisões e executa as tarefas correspondentes, de modo a atingir tal 

objetivo, respectivamente (VARELA, 2017; BENDICKSON et al., 2016; SILVA, 2016; 

EISENHARDT, 1989; JENSEN; MECKLING, 1976). 

Ao descrever a corporação como um conjunto de contratos entre principais e agentes, a 

teoria da agência contribui para a teoria organizacional agregando a dimensão principal-agente 

à análise organizacional, com ideias e conceitos sobre risco, incerteza, incentivos e sistemas de 

informação (BERGH et al., 2019; VARELA, 2017; EISENHARDT, 1989). De fato, a teoria 

da agência apresenta sete suposições fundamentais: interesse próprio (tanto do principal quanto 

do agente); conflito de objetivos (entre principal e agente); racionalidade limitada; assimetria 

da informação; preeminência da eficiência; aversão ao risco; e informação como commodity 

(BENDICKSON, 2016; EISENHARDT, 1989). 

Para compreender melhor as suposições da teoria da agência e seu papel no contexto da 

teoria organizacional, faz-se pertinente a compreensão do comportamento humano de modo 

geral, e do seu comportamento no contexto organizacional em particular (SILVA, 2016; 

JENSEN, 1994). É salutar pontuar que o campo de estudos a cerca da natureza humana é vasto 

e está além do escopo deste trabalho, limitando sua análise ao escopo da teoria da agência e 
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àqueles pontos úteis à compreensão do problema de pesquisa deste trabalho. Nesse sentido, 

Jensen e Meckling (1994) buscaram descrever o comportamento humano a partir de “um 

conjunto de características que captura a essência da natureza humana, não mais” no contexto 

da teoria da agência, e o fizeram descrevendo-o através do acrônimo REMM – Resourceful, 

Evaluative, Maximizing Model. 

Nos termos do REMM, para Jensen e Meckling (1994), o ser humano foi descrito através 

de quatro pontos chave:  

i) O indivíduo é um avaliador: ele se importa com quase tudo, e está disposto a 

realizar relações de troca ou substituições, a partir de uma avaliação relativa: 

quanto mais possuir algum bem em particular, sua importância relativa decresce 

com relação aos demais; além disso, as preferências individuais são transitivas: 

se A é mais desejado com relação a B, e B é mais desejado com relação a C, 

então A é mais desejado em relação a C; 

ii) Os desejos e vontades do indivíduo são ilimitados: o indivíduo está 

constantemente desejando mais de algum determinado recurso; e suas vontades 

ou desejos constituem mais que necessidades. De fato, os autores elaboram que 

o termo necessidade não se aplica nesse contexto; 

iii) Cada indivíduo é um maximizador: uma vez que os indivíduos sempre 

enfrentam restrições de algum grau à maximização das suas vontades (e este 

fator é fundamental para a compreensão da teoria da agência), eles agem de 

modo a usufruir ao máximo dos recursos que estão sob sua autoridade; 

iv) Cada indivíduo é engenhoso: os indivíduos são criativos. São capazes de 

implementar e perceber mudanças e prever as consequências de determinados 

eventos, reagindo de modo a criar novas oportunidades para maximizar suas 

funções de utilidade (o que constitui, também, um aspecto chave da teoria da 

agência). 

A compreensão do ser humano sob a perspectiva do modelo REMM de Jensen e Meckling 

contribui para a compreensão do comportamento do agente no contexto organizacional, e dos 

respectivos problemas da agência resultantes, uma vez que tanto o principal quanto o agente 

agem de modo a maximizar suas funções de utilidade, com objetivos muitas vezes antagônicos, 

resultando em conflitos de interesses e subtração de valor (VARELA, 2017; SILVA, 2016; 

BENDICKSON, 2016; EISENHARDT, 1989). 

A partir desse cenário torna-se possível perceber e compreender os problemas da agência 

descritos por Eisenhardt (1989), que destaca que: 
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a teoria da agência busca resolver dois problemas que 

podem ocorrer em relacionamentos de agência. O 

primeiro é o problema da agência que emerge quando a) 

os desejos e objetivos do principal de agente são 

conflitantes; e b) é difícil ou custoso ao principal verificar 

o que realmente o agente está fazendo. O problema aqui 

é que o principal não consegue verificar que o agente de 

fato agiu de maneira adequada. O segundo é o problema 

do compartilhamento de risco que emerge quando o 

principal e o agente apresentam atitudes distintas com 

relação ao risco, e possam preferir ações distintas em 

função das diferentes preferencias com relação ao risco 

(EISENHARDT, 1989, p. 58). 

Silva (2016), de modo análogo, também enumera um conjunto de problemas da agência, 

para o autor 

i) as relações entre agente e principal são caracterizadas 

pela presença de informação assimétrica, isto é, o agente 

sabe mais sobre seu nível de esforço (empenho) diante 

dos negócios da empresa do que o principal [...]. ii) O 

principal, em geral, não tem as melhores condições para 

observar e medir as ações dos agentes [...]. Devido ao alto 

custo de monitoramento, faz com que seja difícil avaliar 

o empenho do administrador (Agente) [...]. iii) O agente 

e o principal são racionais e buscam maximizar suas 

funções de utilidade, portanto, seus interesses não são 

coincidentes, sendo que é dessa forma que se origina o 

problema da agência (SILVA, 2016). 

A partir da perspectiva dos problemas da agência descritos por Eisenhardt e Silva, os 

chamados custos da agência definidos por Jensen e Meckling (1976) tornam-se aparentes. Os 

autores definem os custos da agência como a soma de i) os gastos do principal com 

monitoramento; ii) os gastos de ligação do agente; e iii) a perda residual. Os autores explicam 

que: 

O principal pode limitar divergências sobre seus 

interesses ao estabelecer incentivos apropriados para o 
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agente e direcionar recursos financeiros para o 

monitoramento, com o objetivo de limitar atividades 

aberrantes do agente. [...] pode também pagar ao agente 

para que este dispenda recursos (custos de ligação) para 

garantir que ele não realize certas ações que possam 

prejudicar o principal [...]. Esses custos não garantem que 

não haverá divergências entre o principal e o agente. [...] 

A redução dos ganhos ou bem-estar do principal em 

função de divergências com o agente também é um custo 

do relacionamento de agência, e nós o chamamos de 

“custo residual” (JENSEN, MECKLING, 1976). 

Dentre todos os custos da agência, aquele com potencial de causar os maiores danos aos 

interesses do principal é a perda residual de Jensen e Meckling (1976), uma vez que não há 

limites para danos causados por decisões ou ação do agente divergentes dos interesses do 

principal, enquanto que os gastos com monitoramento e ligação são restritos ao montante 

aplicado. Para os autores, os custos da agência surgem em qualquer situação de esforço 

cooperativo entre duas ou mais pessoas, mesmo nas situações onde não há uma delimitação 

clara de um relacionamento principal-agente (JENSEN, MECKLING, 1976). 

Torna-se, portanto, fundamental às organizações endereçar os problemas da agência, de 

modo a minimizar os seus custos. Eisenhardt (1989) buscou mitigar os efeitos da teoria da 

agência através de a) aumentar a participação do agente como acionista, e, portanto, 

proprietário, da firma; e b) implementação de sistemas de informação que inibem o 

oportunismo do agente, na medida em que democratizam o acesso à informação e reduzem o 

aspecto de assimetria da informação da teoria da agência. Cabe ressaltar que a descrição de 

sistemas de informação de Eisenhardt (1989) não está delimitada a sistemas computacionais. 

A autora descreve como sistemas de informação o conselho diretivo da companhia (board of 

directors) e também a própria gestão orçamentária, objeto de estudos deste trabalho. 

O uso da informação como mecanismo de controle do oportunismo do agente, de modo a 

inibir comportamentos, ações e/ou decisões divergentes dos interesses do principal, é consenso 

na literatura, e foi endereçado extensamente pelos autores da área (OMAR et al., 2017; 

BENDICKSON et al., 2016; BROWN et al., 2009). Não obstante, a informação pode também 

ser empregada pelo agente de modo a maximizar seus retornos, independentemente dos 

interesses do principal, aproveitando-se do aspecto de assimetria da informação da teoria da 

agência. 
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A relação principal-agente pode ser prejudicada pelo aspecto de assimetria da informação 

da teoria da agência (OMAR et al., 2017; BENDICKSON et al., 2016; KOTSOVA, HOENEN, 

2016; EISENHARDT, 1989). De acordo com Silva (2016) e Eisenhardt (1989) a teoria da 

agência constitui uma teoria da informação na qual tanto o principal quanto o agente são 

racionais e buscam maximizar suas funções de utilidade, muitas vezes distintas e não alinhadas 

entre si. O principal e o agente estão de posse de, e com acesso a distintas peças de informação 

e, no caso do orçamento corporativo – tema objeto deste estudo - conhecimentos exclusivos 

sobre os respectivos processos e necessidades em termos de utilização de mão de obra, 

aquisições e recursos financeiros de modo geral. O problema do principal-agente da teoria da 

agência, portanto, pode ser compreendido como um problema de assimetria da informação e 

incerteza (OMAR et al., 2017; BENDICKSON et al., 2016; KOTSOVA, HOENEN, 2016; 

SAITO, SILVEIRA, 2008; EISENHARDT, 1989; JENSEN, MECKLING, 1976). 

A natureza implícita da assimetria da informação no contexto do relacionamento entre 

principal e agente e sua complexidade inerente representa um desafio à elicitação, estruturação 

e compartilhamento de informações e, também, conhecimento pela organização (OMAR et al., 

2017). Apesar disso, estudos anteriores demonstram que companhias que de algum modo 

mitigaram o problema da assimetria da informação – independentemente do método 

empregado para alcançar esse resultado – obtiveram desempenho superior e melhor 

competitividade com relação aos seus pares (OMAR et al., 2017; KÜHNEL et al., 2017; 

MACHADO, BIANCHI, 2016; HOENEN, KOSTOYA, 2015). 

Endereçar o aspecto de assimetria da informação no contexto organizacional, portanto, 

pode traduzir-se em resultados superiores à organização; o que é especialmente relevante no 

contexto de confecção do orçamento corporativo, uma vez que é durante esse processo que são 

tomadas as decisões sobre a alocação de recursos e as estratégias de obtenção de receita. 

Nosso estudo tem como objetivo utilizar ferramentas de conhecimento, oriundas da 

engenharia do conhecimento, para mitigar a assimetria da informação do domínio de gestão e 

execução orçamentária em empresas de serviços. As próximas seções da revisão da literatura, 

portanto, discorrem sobre a literatura existente sobre gestão orçamentária a partir da 

perspectiva da teoria da agência; e os fundamentos da engenharia do conhecimento, 

respectivamente. 

2.4. ASSIMETRIA DA INFORMAÇÃO COMO UMA ASSIMETRIA DE 

CONHECIMENTO 
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Esta sessão da fundamentação teórica expande o escopo da teoria da agência ao caracterizar 

a assimetria da informação desta como uma assimetria de conhecimento entre principal e 

agente. Esta caracterização é útil e necessária à pesquisa na medida em que cria as fundações 

e pavimenta o caminho para a proposição de soluções baseadas em conhecimento, como 

sistemas de conhecimento, para resolver os problemas de agência da teoria da agência. Para 

tanto, a tese adota uma abordagem epistemológica fenomenológica heideggeriana como 

arcabouço teórico para a conceituação e compreensão dos atores; do relacionamento e interação 

entre si e para com a organização; e o problema de assimetria da teoria da agência. 

Não obstante, adota-se uma abordagem interdisciplinar correlacionando os paradigmas de 

conhecimento do EGC à fenomenologia de Heidegger e à problemática da tese. Essa correlação 

contribui para a construção do embasamento teórico que coloca o conhecimento no centro da 

discussão e o conecta de forma orgânica à teoria da agência.  

A revisão sistemática conduzida com o intuito de revelar a discussão sobre o tema na 

literatura revelou um único artigo que discutiu a assimetria da teoria da agência como uma 

assimetria de conhecimento em contexto de principal-agente. O trabalho de Sharma (1997) 

discorre sobre a contratação de empresas de prestação de serviços profissionais pela firma, em 

um contexto de terceirização. O autor argumenta que a prestação de serviços intensivos em 

conhecimento configura uma assimetria de conhecimento e não somente uma assimetria da 

informação. Nessa dinâmica, o principal (empresa contratante) não conta com o conhecimento 

técnico para avaliar o trabalho do agente (prestadores de serviços profissionais intensivos em 

conhecimento). Mesmo com um foco definido de análise – empresas de terceirização de tarefas 

intensivas em conhecimento – Sharma (1997) buscou diferenciar as assimetrias de 

conhecimento e de informação. Para o autor, há uma diferença entre know-what (informação); 

e know-how (conhecimento). 

O trabalho de Sharma (1997), não obstante, não suprime a necessidade de caracterização 

da assimetria de conhecimento aqui proposta por a) ter como foco de análise o domínio de 

prestação de serviços terceirizados e não a própria teoria da agência; e b) não conter uma base 

de fundamentação teórico-epistemológica que justifique a extensão do escopo da teoria da 

agência. 

Um resgate do pensamento original dos autores basilares, portanto, se impõe à 

caracterização, uma vez que a revisão sistemática da literatura a respeito da assimetria da 
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informação como assimetria de conhecimento revelou tratar-se de uma abordagem inédita e de 

alto grau de originalidade11.  

A opção por uma fundamentação epistemológica ancorada na fenomenologia 

heideggeriana baseou-se em: a) complementariedade orgânica entre as visões de mundo desta 

e a da teoria da agência; e b) extensa utilização pela literatura científica da epistemologia 

fenomenológica para explicar e embasar o entendimento de diversos domínios de pesquisa, 

incluindo, mas não limitando-se, a esfera organizacional (domínio deste trabalho), com ênfase 

para os campos de cognição, psicologia cognitiva e filosofia da mente (bases históricas da 

engenharia do conhecimento). 

Com relação ao item (a), a fenomenologia de Heidegger conceitua o conhecimento através 

da interação do ser no mundo, e busca compreender, e também conceituar, o ser através da sua 

ação, uso de ferramentas e da tecnologia, e contextos histórico, cultural, organizacional e 

sociotécnico (Zeitgeist de Hegel12); de modo análogo, a teoria da agência descreve o 

relacionamento entre principal e agentes e também define os problemas de agência como 

decorrentes de um descompasso proveniente, dentre outros, da disparidade entre as realidades 

de ambos. Tanto o principal quanto os agentes possuem informações e conhecimentos 

exclusivos, relacionados aos seus respectivos contextos sociotécnicos. 

Complementa a justificativa (b) para a utilização da fenomenologia nesta seção a sua 

relação, direta e abrangente, com as ciências da cognição humana e filosofia da mente, com 

respectiva ampla utilização pela literatura científica (VARELA, THOMPSON, 2017; 

HØFFDING; MARTINY, 2016; KOOPMAN, 2015; BAYNE, MONTAGUE, 2011; 

PETITOT et al., 1999). Há, inclusive, um journal científico denominado phenomenology and 

the cognitive sciences, com classificação Qualis A2 (quadriênio 2013-2016) na área de 

avaliação da linguística13, e indexado pela Springer, dedicado à discussão do relacionamento 

entre fenomenologia, conhecimento, cognição, e filosofia da mente. Não obstante, a engenharia 

                                                
11 O protocolo e detalhes da revisão sistemática realizada encontram-se descritos no capítulo de procedimentos 
metodológicos deste documento. 
12 Embora Hegel não use o termo literal ZeitGeist, popularizado por outros autores como Goethe, Hegel o 
populariza e cita o termo Geist der Zeiten, ou o espírito dos tempos, na sua obra Phänomenologie des Geistes, de 
1807, muitas vezes traduzida como Fenomenologia da Mente, para caracterizar que alguém (cientista, principal 
agente, ou qualquer outro) não consegue escapar do espírito do tempo (ZeitGeist) da sua época; isto é, o conjunto 
de características, visão de mundo, tecnologia e organização social, da sua época, do contexto onde está inserido. 
Para Hegel, o indivíduo é sempre uma expressão do seu lugar na história, da sua época, e das suas limitações 
(MAGEE, 2018; AUDI, 2009).  
13 A área da linguística, cujo desenvolvimento deve muito à Noam Chomsky, contribuiu para o desenvolvimento 
do paradigma cognitivista do conhecimento. Ambos, autor e área de conhecimento, são abordados com mais 
detalhes ao longo desta seção, ao correlacionar a fenomenologia com o paradigma cognitivista do conhecimento. 



 59 

do conhecimento tem no paradigma cognitivista sua expressão mais consolidada (PACHECO, 

2016).  

Para empregar a fenomenologia heideggeriana, contudo, faz-se necessário um resgate das 

origens da fenomenologia, que remontam à Edmund Husserl. embora o termo exista desde 

meados do século 18, presente nos trabalhos de Kant e Hegel (AUDI, 2009, p. 664), foi Husserl 

que desenvolveu a fenomenologia como disciplina e concebeu uma epistemologia da 

experiência e da percepção de bases fenomenológicas (VIEIRA, 2016; HEIDEGGER, 2012). 

A fenomenologia de Husserl precede a filosofia heideggeriana e constrói os alicerces para 

uma visão orgânica da interação do ser com o mundo, e destaca o papel do conhecimento tácito, 

descrito por Husserl (2012) como as “vivências”, ou “vividos”, que, segundo Vieira (2016), 

podem ser compreendidos como 

os elementos fenomenológicos que integram a 

consciência, são os conteúdos ou atos cognoscentes que, 

por definição, possuem todos um teor de apreensão, um 

caráter posicional de algum objeto. O polo sujeito, na 

medida em que está dirigido ao polo objeto, situado no 

mundo, vivencia “os acontecimentos externos (...) é, ele 

próprio, um todo real que se compõe realmente de 

múltiplas partes, e cada uma destas partes é vivenciada” 

(VIEIRA, 2016, p. 21). 

Dessa forma, para Vieira (2016), Husserl “descreve a vida da consciência como uma 

corrente de vividos (Erlebnisse)” nos quais “todos os atos dessa corrente são familiares entre 

si”. A partir disso, Husserl (2012) unifica a percepção com o percebido ao afirmar que estes 

constituem uma unidade, concreta, orgânica e sem mediação. Nesse sentido, a “consciência e 

seu objeto coincidem no mesmo fluxo de vividos... [onde as] intenções, por essência, levam 

seu correlato incluso nelas mesmas” (VIEIRA, 2016, p. 48). 

A ontologia heideggeriana, proposta no seu Magnum Opus O Ser e o Tempo (1927), por 

sua vez, descreve a existência humana (Dasein) como aquela na qual nós (o ser) estamos 

sempre no mundo, submersos no nosso ambiente (PETERS, 2019). 

Se de um lado há o modelo platônico-descartiano, idealista e racional, do outro a 

abordagem Heideggeriana refuta a racionalidade de Descartes e seu conceito do homem como 

“coisa pensante” como ferramenta para descrever o ser. Para Descartes, o homem possui 

representação da realidade na sua mente e, através da racionalidade (“coisa pensante”), 

consegue interpretar o mundo, assim como acumular e descobrir conhecimentos, compreender 
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melhor a realidade e interagir com o meio (GUIGNON, 2015; HEIDEGGER, 2012; 

DREYFUS, WRATHALL, 2008). 

Heidegger, por outro lado, defende que o ser é definido por sua interação com o mundo que 

o cerca, e que a quantidade ou a qualidade de informações passíveis de descrição racional e 

formal é insuficiente para este propósito (HEIDEGGER, 2012). Para Heidegger, o que define 

o ser é seu conjunto de habilidades, através das quais ele interage com o meio, e não sua 

racionalidade (HEIDEGGER, 2012; DREYFUS, WRATHALL, 2008; DREYFUS, 1992). As 

habilidades do ser tão pouco são adquiridas de forma racional ou a priori, mas através da 

interação deste com o meio e com as ferramentas. As ferramentas utilizadas pelo ser (inclusive 

seu corpo, não apenas sua mente) são o meio através do qual este percebe a realidade, e 

descobre e acumula conhecimentos, como por exemplo máquinas, ferramentas de carpintaria, 

esportes, veículos, computadores, dispositivos eletrônicos, sistemas computacionais 

sociotécnicos e até processos e métodos de gestão (OMAR et al., 2017). 

Não é possível, por exemplo, ensinar alguém a jogar futebol de forma racional, descrevendo 

os movimentos necessários, potência de chute e teorias e técnicas de movimentação em campo, 

manipulação da bola e etc. Para Heidegger, esta habilidade advém da interação do jogador com 

o jogo e com a bola e o campo (as ferramentas), e somente aquele que adquire a habilidade de 

dominar a bola consegue perceber de forma plena esta realidade. Sem interagir com a bola, 

esta jamais revelar-se-á ao jogador. Esta manifestação da realidade de modos distintos para 

indivíduos com conjuntos de habilidades distintas é um conceito chave do pensamento 

heideggeriano; e mostra-se particularmente relevante ao transpor seu conceito para descrever 

a dinâmica do relacionamento entre principal e agentes da teoria da agência. 

A epistemologia Heideggeriana, portanto, difere da racionalidade de Descartes e do 

idealismo platônico e sua teoria das formas (modelos de compreensão da realidade, a partir dos 

quais extrai-se conhecimento), e também extrapola os limites do empirismo, integrando o ser 

à realidade de forma orgânica.  

A epistemologia fenomenológica de Husserl e Heidegger, quando aplicada à teoria da 

agência para descrever seus atores nas respectivas áreas de atuação no contexto organizacional; 

e caracterizar a assimetria existente entre principal e agente como uma assimetria de 

conhecimento, encontra ressonância nos três paradigmas do conhecimento: autopoiético; 

cognitivista; e conexionista. 

Para Maturana (2009), o conhecimento está na mente do sujeito, embora não seja passível 

de existência sem também seu corpo e o sistema social dos seres humanos. Nesse contexto, 

“[os seres] humanos são indissociáveis partícipes de seus sistemas sociais” (PACHECO, 2016, 
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p. 13). O paradigma autopoiético do conhecimento alicerça-se na autopoiesis, ou 

autorreprodução, que “explica a dinâmica dos seres vivos, simultaneamente produtores e 

produtos e, como ‘máquinas’ autoreprodutoras, inalcançáveis pelo pensamento linear” 

(PACHECO, 2016, p.13), para construir uma epistemologia de bases biológicas para 

conceituar o conhecimento. A autopoiesis, portanto, “demonstra que a experiência cognitiva 

do observador é intrínseca a sua estrutura biológica, ressaltando, assim, o papel do observador 

e questionando a validade de suas certezas sobre o que se propôs observar” (ANDRADE, 2012, 

p.1). 

Nesse contexto, o ‘acoplamento estrutural’ do Ser, caracterizado por sua interação com o 

meio, dotada de uma mudança estrutural contínua (resultante dessa interação), que existe 

enquanto existir vida, complementa a epistemologia autopoiética ao evitar dessa forma um 

reducionismo biológico da teoria (MATURANA, 2009). Uma vez que o meio interfere 

continuamente no processo de construção e autoconstrução do indivíduo: o meio age sobre o 

ser e o ser age sobre o meio (ANDRADE, 2012). 

A interação com o meio e a visão orgânica sobre o conhecimento da visão autopoiética 

encontra paralelos na fenomenologia de Heidegger e Husserl. Não obstante, compõe, ainda e 

em conjunto, com a visão dos demais paradigmas do conhecimento, a visão adotada por este 

trabalho para descrever a atividade do agente, que, sob esse prisma, possui conhecimentos, e 

não mais somente informação, inerentes à sua área de atuação, inalcançáveis sob a perspectiva 

do principal, resultando em uma assimetria de conhecimento. 

A etimologia da palavra poieses denota a atividade na qual alguém traz à existência, ou 

cria, algo que não existia antes. Em um sentido mais literal, poieses deriva do grego antigo e 

pode ser compreendida como ‘construir’ ou ‘criar’. A autopoiesis de Maturana e Varela, 

portanto, é congruente com o conceito heideggeriano do Dasein, ou existência. Para Heidegger 

(2012), existir é estar engajado com o mundo. O ser (Sein), para de fato existir (Dasein), precisa 

existir no mundo (in der Welt Sein). É através da sua interação com o mundo que o ser se auto 

constrói e se auto percebe, e constrói e também percebe o mundo (FARUQUE, 2017; 

HEIDEGGER, 2012; DREYFUS, 2003). 

Heidegger, por outro lado, refuta o conceito autopoiético que “não considera conhecimento 

o que não está na mente humana” (PACHECO, 2016, p. 13), análogo, nesse sentido, à 

representação da realidade na mente do sujeito de Descartes (GUIGNON, 2015; DREYFUS, 

WRATHALL, 2008; HEIDEGGER, 1988). 

Nesse sentido, a visão cognitivista do conhecimento complementa a autopoiética no 

contexto da visão da teoria da agência e sua problemática à luz da fenomenologia 
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heideggeriana, de modo interdisciplinar, ao aportar a possibilidade de sistematização, 

reprodução e compartilhamento do conhecimento. Dentre os cognitivistas, Herbert Simon 

(2013) racionalizou a discussão a cerca do conhecimento através das obras referência 

Administrative Behavior e Human Problem Solving, nas quais o autor caracterizou a teoria da 

firma como uma teoria de tomada de decisão. Originalmente publicadas em 1947 e 1971, 

respectivamente, as obras estabelecem os fundamentos para uma visão racional da 

epistemologia de tomada de decisão organizacional caracterizada por uma abstração da 

complexidade inerente à epistemologia autopoiética; e sistematização das etapas e 

conhecimento envolvidos no processo decisório (SIMON, 2013). 

Embora à primeira vista a visão cognitivista pareça divergir da fenomenologia de 

Heidegger e sua visão orgânica sobre o ser e sua interação no mundo, é justamente essa 

interação que é endereçada pelos autores cognitivistas através da proposição de uma 

epistemologia do conhecimento que não o restringe ao ser humano, na qual o conhecimento é 

passível de elicitação, sistematização, armazenamento, e compartilhamento. Para esta visão, 

sistemas computacionais (como sistemas de conhecimento) “também podem ter 

comportamento inteligente e realizar processos de conhecimento” (PACHECO, 2016, p.12). 

Corrobora, ainda, esse alinhamento, a visão heideggeriana da hiper tecnicização do mundo 

e seu determinismo tecnológico, na qual o progresso é constante em prol do próprio progresso, 

a despeito de um propósito ou sentido superiores (ZIEMANN, 2019; HEIDEGGER, 2012; 

DREYFUS, WRATHALL, 2008). Para Heidegger, esse cenário resulta em uma padronização 

crescente da experiência, da forma de agir e até de pensar, e uma consolidação dos processos 

não somente de execução do trabalho, mas também dos gerenciais e de tomada de decisão 

(ZIEMANN, 2019; DREYFUS, 2003; HEIDEGGER, 1977). 

Não obstante, alguns autores cognitivistas convergem também com as bases biológicas do 

conhecimento da escola autopoiética, convergindo por consequente, também, com a 

fenomenologia heideggeriana. Dentre esses, destaca-se Noam Chomsky e sua teoria linguística 

cujo conceito de ‘gramática inata’ implica que os princípios da estrutura da linguagem são 

determinados biologicamente na mente humana (MCGILVRAY, 2014). 

Para Chomsky, os seres humanos são programados geneticamente com a capacidade de 

apropriar-se da linguagem, de falar e de comunicar-se, o que caracteriza um fundamento 

biológico para a epistemologia da aprendizagem e a faculdade de aquisição e transmissão de 

conhecimento. Dessa forma, Chomsky estabeleceu a linguística como uma ciência natural 

formal, no lugar de uma ciência social, com vastas implicações para a ciência cognitiva e da 

mente (MCGILVRAY, 2014). 
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As bases biológicas da linguagem; e a organicidade da abordagem de Chomsky para com 

o processo de desenvolvimento da faculdade da comunicação através da linguagem aproximam 

o paradigma cognitivista do autopoiético de Maturana e Varela; e da fenomenologia de 

Heidegger e Husserl, respectivamente. 

Embora a linguagem tenha raízes biológicas profundas e seja inata aos seres humanos 

(COWLEY, 2015; CHOMSKY, 2003), é através da interação com o meio e contexto social 

que o ser se apropria de uma determinada linguagem (TØNNESSEN, 2015; HEIDEGGER, 

2012), ecoando os preceitos da epistemologia fenomenológica de Heidegger. Não obstante, a 

própria evolução da linguagem está relacionada ao seu contexto social e seu uso pela sociedade 

(ROTHMAN, CHOMSKY, 2018).  

Com o estabelecimento da relação entre o paradigma cognitivista e a fenomenologia 

heideggeriana, a complementariedade interdisciplinar dos paradigmas de conhecimento 

apresenta-se particularmente útil no contexto da problemática da tese. Uma vez que a 

linguagem é condutora natural de conhecimento e pode ser armazenada, replicada, disseminada 

e transmitida. Desse modo, o paradigma cognitivista é especialmente relevante à caracterização 

da problemática da assimetria da informação da teoria da agência como uma assimetria de 

conhecimento, já que possibilita à engenharia do conhecimento a proposição de soluções 

baseadas em conhecimento de modo consistente com a epistemologia fenomenológica que 

embasa essa caracterização. 

Não obstante, o paradigma conexionista é, do mesmo modo, relevante à problemática da 

tese, que tem como domínio os processos de gestão orçamentária sob a ótica da teoria da 

agência, no qual o conhecimento organizacional é, também, resultado da comunicação e 

conexões entre seus agentes e entre os agentes e o principal. 

Para a escola conexionista 

 “independentemente do lócus (mente ou artefatos) ou do 

protagonista de seu processamento (humano ou artificial), 

o conhecimento necessita de conexões e da comunicação 

entre os seus agentes. Para conexionistas, se o sistema 

social perder as conexões entre os indivíduos que o 

compõem, deixará de produzir conhecimento. Assim, 

para essa escola, comunicação, difusão e redes são 

componentes indissociáveis do que caracteriza o 

conhecimento.” (PACHECO, 2016, p.13). 
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A teoria da firma baseada em conhecimento, proposta por Bruce Kogut e Udo Zander em 

um artigo de 1992, publicado no periódico Organization Science, estabelece que o 

conhecimento, além de estar de posse dos indivíduos que compõem uma dada organização, 

também encontra-se nas suas relações, relacionamentos organizacionais e na cooperação 

(KOGUT, ZANDER, 1992). 

No paradigma conexionista, as empresas podem ser vistas como “repositórios de 

capacidades, determinadas pelo conhecimento social incorporado em relacionamentos 

duradouros [entre os membros da organização] e estruturado por princípios organizacionais” 

(KOGUT, ZANDER, 1992, p. 396). 

No contexto deste trabalho, a problemática da interação entre principal e agente caracteriza 

claramente o paradigma conexionista no domínio de gestão orçamentária, que conta com um 

conjunto extenso de agentes cujo conhecimento coletivo, mais que o individual de cada um, é 

determinante para o desempenho e alcance dos resultados da organização. 

Além da interlocução entre os paradigmas do conhecimento e a fenomenologia de 

Heidegger, complementam o argumento desta sessão as definições de Zins (2007) sobre dados, 

informação e conhecimento. Conforme exposto na seção de engenharia do conhecimento deste 

capítulo, Zins (2007) estabelece que o conhecimento pode ser subjetivo (implícito), ou objetivo 

ou coletivo/universal (explícito).  

Para Zins (2007), no domínio subjetivo o conhecimento é “um pensamento na mente do 

indivíduo, caracterizado pela crença deste em sua veracidade”. Nesse contexto, dados 

correspondem a estímulos sensoriais ou seu significado, ou percepção empírica; e informação 

é conhecimento empírico. Para o autor, a informação representa “um tipo de conhecimento, 

não somente um estágio intermediário entre dado e conhecimento”. 

Já no domínio objetivo, ou universal / coletivo, dados, informações e conhecimento 

constituem artefatos humanos, representados por sinais empíricos. Nesse contexto, dados são 

conjuntos de sinais que representam percepções ou estímulos empíricos; enquanto informação 

é “um conjunto de sinais, os quais representam conhecimento empírico”; e conhecimento é 

“um conjunto de sinais que representa o significado, ou conteúdo, de pensamentos que o 

indivíduo acredita serem verdadeiros” (ZINS, 2007, p. 487).  

A partir das definições de Zins (2007), em conjunto com a fenomenologia de Heidegger, 

portanto, pode-se afirmar que a teoria da agência, além de ter dentre suas características a 

existência de uma assimetria de informação entre principal e agentes, apresenta também uma 

assimetria de conhecimento. Ressalta-se que o objetivo desta seção não é substituir a assimetria 
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da informação por uma assimetria de conhecimento, mas trabalhar ambas de modo 

complementar, estendendo o escopo da teoria da agência. 

Ao fim desta sessão da fundamentação teórica, constata-se uma convergência congruente 

que emerge entre os paradigmas do conhecimento, atuando de modo interdisciplinar; a 

fenomenologia heideggeriana; a taxonomia de Zins; e a teoria da agência. Os principais 

constructos e respectivas referências empregadas nesse sentido são sintetizadas no Quadro 6. 

Quadro 6 - Principais referências para construção do conceito de Assimetria do Conhecimento 

Autor Ano Referência(s) Trabalho e Contribuição para a tese 

HUSSERL 
1900 

- 
1901 

(HUSSERL, 2012) 
(VIEIRA, 2016) 

A obra Logische Untersuchungen, ou 
Investigações Lógicas, estabelece as bases da 
fenomenologia, com profundas consequências 
para a filosofia, teoria do conhecimento, 
linguística, ciências da computação e psicologia, 
com foco especial na psicologia cognitiva. 
Influencia e ponto de partida para Heidegger, que 
por sua vez fundamenta uma seção importante da 
epistemologia da tese. 

HEIDEGGER 1927 

(HEIDEGGER, 
2012) 
(GUIGNON, 2015) 
(DA SILVA, 2017) 
(PETERS, 2019) 
(ZIEMANN, 2019) 

Ser e Tempo. Obra prima do autor, na qual a 
fenomenologia heideggeriana descreve o ser no 
mundo (In der Welt Sein). Base epistemológica 
para a proposição da assimetria da informação da 
teoria da agência como uma assimetria de 
conhecimento. 

SIMON 

1947 
- 

1971 
(SIMON, 2013) 
(SIMON, 1971) 

Expoente do paradigma cognitivista do 
conhecimento, Herbert Simon caracterizou a 
teoria da firma como uma teoria de tomada de 
decisão na obra administrative behavior e 
Human problem Solving. Buscou sistematizar 
as etapas e conhecimento envolvido no processo 
decisório, abstraindo a complexidade. 

CHOMSKY 

1959 
- 

1968 

 
(CHOMSKY, 2003) 
(MCGILVRAY, 
2014) 
(ROTHMAN, 
CHOMSKY, 2018) 

1959 - Crítica à proposição de SKINNER sobre a 
linguagem ser uma faculdade aprendida. 
Chomsky contra-argumenta que a linguagem 
possui raízes biológicas e é uma habilidade inata 
ao ser humano. 
1966 - Topics in the Theory of Generative 
Grammar e 1968 - Language and Mind - visão 
cognitivista sobre o conhecimento e ponte para 
correlacionar a fenomenologia com os 
paradigmas autopoiético e cognitivista 

MATURANA, 
VARELA 1984 

(MATURANA, 
2009) 

Base do paradigma autopoiético do 
conhecimento, com uma epistemologia do 
conhecimento que interpreta a cognição a partir 
de bases ancoradas na biologia. 

KOGUT, 
ZANDER 1992 

(KOGUT, 
ZANDER, 1992) 

Fundamenta a visão conexionista do 
conhecimento e enfatiza o papel das relações e 
conexões. 
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ZINS 2007 (ZINS, 2007) 

Conceptual approaches for defining data, 
information and knowledge. O trabalho de Zins 
proveu os conceitos norteadores para as 
definições de dado, informação e conhecimento. 

DREYFUS 2008 

(DREYFUS, 
WRATHAL, 2008) 
(DREYFUS, 2003) 

Dreyfus é tido como um autor basilar para 
interpretar a obra de Heidegger. O autor possui 
um conjunto extenso de trabalhos 
correlacionando Heidegger com o avanço da 
Engenharia do conhecimento e tecnologia de 
modo geral. 

ANDRADE 2012 (ANDRADE, 2012) 

Trata da percepção a partir de uma perspectiva 
fenomenológica baseada na autopoiesis de 
Maturana e Varela 

PACHECO 2016 (PACHECO, 2016) 

Coprodução em Ciência, Tecnologia e 
Inovação: fundamentos e visões - discorre sobre 
os paradigmas do conhecimento e sintetiza os 
conceitos basilares a cerca do conhecimento e a 
visão interdisciplinar do EGC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A extensão da teoria da agência e a caracterização da assimetria da informação por ela 

descrita como uma assimetria de conhecimento é particularmente útil ao desenvolvimento do 

modelo de gestão orientado ao conhecimento aqui proposto, na medida em que cria os 

fundamentos epistemológicos e embasamento científico para a proposição de soluções 

advindas da engenharia do conhecimento, como sistemas de conhecimento e métodos de gestão 

do conhecimento para responder a pergunta de pesquisa e atingir os objetivos deste trabalho. 

2.5. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

Muitos autores destacam a importância do orçamento para a organização moderna, e 

também sua ubiquidade (ARNOLD, ARTS, 2019; MERCHANT, VAN DER STEDE, 2017; 

FROST, 2017; FREZATTI, 2015; DAMRONGSUKNIWAT et al., 2015; RIVERO, 2013; 

WELSCH, 2009). Para Church et al. (2012), a gestão orçamentária é crucial “para o 

planejamento, coordenação de atividades, alocação de recursos e estabelecimento de incentivos 

apropriados [na forma de bônus e outros tipos de compensação] aos gestores” da organização.  

A revisão sistemática de Kenno et al. (2018) revelou que as pesquisas acadêmicas 

demonstram que a gestão orçamentária é utilizada para um conjunto extenso de propósitos, 

incluindo o planejamento, o controle de comportamentos dos gestores, motivação de gerentes 

e supervisores, e mensuração de sucessos ou falhas na realização dos objetivos do negócio. 

Embora o orçamento acompanhe a evolução da empresa moderna e da pessoa jurídica desde 

o seu estabelecimento (FREZATTI, 2015), as abordagens para a gestão orçamentária têm 
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evoluído em conjunto com os avanços da literatura e do mundo corporativo sobre gestão 

estratégica e gestão corporativa de modo geral (ARNOLD, ARTS, 2019; RIVERO, 2013). 

Welsch (2009) é tido como um dos grandes responsáveis por consolidar a gestão 

orçamentária nas décadas de sessenta e setenta como um tópico relevante de pesquisa 

acadêmica, paralelamente aos avanços da teoria da firma (DEMSETZ, 1988; ALCHIAN, 

DEMSETZ, 1972) e o surgimento de teorias voltadas ao contexto organizacional, como a teoria 

da agência (FAMA, 1980; JENSEN, MECKLING, 1976); e também à teoria da decisão e 

tomada de decisão (SIMON, NEWELL, 1971). 

A crescente complexidade, o incremento da competitividade e um cenário econômico-

político mais volátil impôs às organizações a implementação de mecanismos de controle e 

gestão sofisticados, com o objetivo de organizar a atividade produtiva de modo a obter os 

resultados esperados pela organização (FREZATTI, 2015; WELSCH, 2009). Dentre esses, os 

processos de gestão orçamentária destacam-se como o instrumento de controle da firma mais 

relevante, que muitas vezes atende a diversos propósitos (ARNOLD, ARTZ, 2019; 

MERCHANT, VAN DER STEDE, 2017). A própria definição de objetivos e resultados a 

alcançar compõe, ainda, o rol de atribuições da gestão orçamentária. 

Embora autores distintos discutam o tema a partir de diversas perspectivas, a busca 

exploratória na literatura revelou que a gestão orçamentária é composta primariamente pelos 

processos de elaboração e execução do orçamento. Sob esse prisma, muitas abordagens para a 

implementação da gestão orçamentária existem na literatura. Arnold e Artz (2019) reforçam 

este argumento ao afirmar que as empresas poderiam utilizar, e obter melhores resultados com 

isso, orçamentos distintos para planejamento e projeção das atividades operacionais; e para 

mensurar a performance e avaliação de executivos e da própria empresa. Na prática, contudo, 

as empresas geralmente empregam o mesmo orçamento tanto para planejamento quanto para 

avaliação da performance (ARNOLD, ARTZ, 2019). 

A utilização do orçamento corporativo para mensurar a performance da força de trabalho e 

definir bônus e compensações financeiras atreladas ao desempenho contribui para a 

complexidade dos seus processos, e soma alguns itens adicionais ao conjunto de desafios que 

normalmente envolvem o orçamento. 

Dentre esses, está a forma de elaborar o orçamento, que pode ser centralizado ou 

participativo; e mais ou menos flexível. A gestão orçamentária tradicional, centralizada e mais 

rígida, apresenta uma série de fragilidades e limitações extensamente discutidas pela literatura 

(ARNOLD, ARTZ, 2019; FROST, 2017; FREZATTI, 2015; RIVERO, 2013; ZELLER, 

METZER, 2013; WELSCH, 2009). As principais limitações dessa abordagem incluem a falta 
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de capacidade de adaptação (RIVERO, 2013) a mudanças cada vez mais velozes, resultantes 

de um mundo complexo, volátil e incerto (TALEB, 2012); e a negligência pela firma da média 

e alta gerência para a elaboração e execução do orçamento, que resulta em falhas da empresa 

diante de cenários complexos que requerem uma abordagem envolvendo os especialistas de 

domínio (gerentes e diretores) das respectivas áreas (HO, 2018; MERCHANT, VAN DER 

STEDE, 2017).  

Frow et al. (2010) argumentam que as rápidas e constantes mudanças, aliadas a um 

ambiente de mercado mais volátil e caracterizado por incertezas requer a utilização de 

orçamentos cada vez mais flexíveis, nos quais “os gerentes devem utilizar seus conhecimentos 

em questões operacionais quando confrontados com eventos não esperados e não planejados”. 

Para os autores, o orçamento flexível “habilita os gerentes a priorizar, conforme necessário for, 

a revisão de planos e a realocação de recursos de modo a garantir a realização de objetivos 

estratégicos organizacionais maiores”. 

Além da adoção de orçamentos flexíveis, os orçamentos participativos também favorecem 

a atuação da empresa em ambientes complexos e cenários de incerteza. Lavarda e Almeida 

(2013) afirmam que a participação orçamentária, por si, contribui para a redução da diferença 

de informação entre superior e subordinado. Shields e Shields (1998, p. 1) define o orçamento 

participativo como “o processo no qual um gerente é envolvido, e influencia, a determinação 

do seu orçamento”. A orçamentação participativa é discutida pela literatura a mais de sessenta 

anos (SHIELDS, SHIELDS, 1998) e seus benefícios e limitações também já foram amplamente 

abordados pela literatura científica (HO, 2018; FROST, 2017; DUNK, 1993; SCHIFF, 

LEWIN, 1970).  

Tănase (2013) compila uma série de benefícios discutidos por diversos autores da 

participação orçamentária, que podem ser sintetizados como a) maior convergência entre os 

objetivos do principal e dos agentes (superiores e subordinados); b) uma percepção mais justa 

por todos na organização sobre a adoção do orçamento; c) uma alocação de recursos mais 

eficiente; d) melhoria do fluxo e fluência das informações ao longo da organização; e) faz com 

que os gestores desenvolvam maior empatia e tenham uma atitude mais positiva com relação 

ao orçamento e à direção / responsável pela gestão orçamentária; f) auxilia no estabelecimento 

de objetivos mais realistas e mais alcançáveis; dentre outros. Uma relação completa das 

vantagens e desvantagens elencadas por Tănase (2013) pode ser vista no Quadro 7. 

Quadro 7 - Vantagens e desvantagens da gestão orçamentária participativa 

Vantagens Desvantagens 
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Ajuda a estabelecer boa comunicação entre 
superiores e subordinados 

Comunicação bidirecional difícil de alcançar 
entre principal e agentes 

Ajuda a manter uma troca útil de informação 

É difícil fazer os agentes participarem, 
comunicarem-se e com o principal; e 
principalmente compartilhar informação e 
conhecimento 

Alocação eficiente dos recursos 
Tanto o principal quanto os agentes devem 
possuir uma atitude aberta 

Auxilia no processo de obtenção de orçamentos 
mais confiáveis, assertivos e realistas 

Participação deve ocorrer nos níveis mais altos da 
hierarquia organizacional, o que é difícil de 
realizar 

Auxilia agentes a desenvolver uma atitude 
positiva com relação à orçamentação e gestão 

Agentes irão tentar manipular os orçamentos e 
alocação de recursos para seu benefício 

Motiva os agentes 

Para evitar desmotivação de agentes, o principal 
deve fornecer explicações sobre a falta de 
influência dos agentes no orçamento final 

Aumenta a satisfação dos funcionários com 
relação ao trabalho 

Em alguns casos os agentes podem não possuir 
informações relevantes ou conhecimento que 
justifique sua participação 

Esclarece as tarefas de trabalho 
A participação pode ser vista pelos agentes como 
uma obrigação 

Reduz a ambiguidade 
A participação pode ser vista pelos agentes como 
uma mera formalidade 

Incrementa o comprometimento organizacional 
Os custos de se implementar um orçamento 
participativo são mais altos 

Incrementa a responsabilidade dos agentes 
O processo de participação requer tempo e 
dedicação 

Incrementa a determinação dos agentes para 
alcançar seus objetivos 

Confiança mútua é essencial para um sistema de 
gestão orçamentária participativa efetivo 

Auxilia no estabelecimento de objetivos mais 
realistas e alcançáveis   

Melhora a performance individual   

Melhora a performance da organização   
Fonte: adaptado de Tănase (2013, p. 5) 

Nesse sentido, a evolução da implementação da gestão da orçamentária ocorre 

majoritariamente seguindo os preceitos de flexibilidade e participação (ARNOLD, ARTZ, 

2019; FROST, 2017; RIVERO, 2013), o que favoreceu o surgimento, e adoção, de técnicas e 

métodos de gestão orçamentária voltadas a essa abordagem. 

Dentre essas, pode-se citar o desenvolvimento de mecanismos de fomento à participação; 

ferramentas de acompanhamento, e ajustes orçamentários conforme a evolução do ambiente e 

da performance da empresa; projeções dinâmicas de receita; o ajuste dinâmico dos orçamentos 
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de dispêndios com base na performance da receita; novas formas de analisar custos e despesas; 

e o empenho orçamentário (FREZATTI, 2015; WELSCH, 2009);  

Dentre esses, destaca-se a utilização intensiva de sistemas de informação14, com o objetivo 

de organizar o fluxo de trabalho, tanto com relação à elaboração quanto execução orçamentária; 

facilitar o processamento de grandes volumes de informação que compõem o orçamento 

corporativo; e também a implementação de métodos de gestão que incluem a participação dos 

líderes dos centros de custos (FREZATTI, 2015). 

Além disso, abordagens de gestão orçamentária que facilitem a participação podem ser 

adotadas pela organização. A abordagem bottom-up fomenta a participação na medida em que 

o orçamento é criado a partir da base da organização, envolvendo os gestores dos setores de 

produção, comercial e administrativo na elaboração do orçamento; que pode ser de base zero, 

ou com base em exercícios anteriores (WELSCH, 2009).  

Orçamentos de base zero implicam uma participação maior por parte dos gestores uma vez 

que buscam construir ou reconstruir os racionais para a determinação dos valores para cada 

tipo de dispêndio e também de receita (FREZATTI, 2015). O conhecimento dos líderes de área, 

nesse contexto, é crucial para a construção do orçamento. Por racional entende-se a lógica que 

determina um dado valor a um tipo de dispêndio (FREZATTI, 2015).  

Os orçamentos são organizados, normalmente, de acordo com o tipo de receita ou tipo de 

gasto, na forma de conta contábil, por exemplo. O plano de contas de uma empresa pode servir 

o propósito de organizar suas relações de troca; isto é, a entrada de recursos na forma de 

receitas, e a saída de recursos na forma de custos e despesas; alocando cada lançamento na sua 

respectiva categoria, e conta contábil correspondente. Uma das razões de o orçamento ser 

normalmente discutido na esfera organizacional sob o viés da contabilidade (WELSCH, 2009), 

é o fato de as informações contidas na contabilidade estarem organizadas em um plano de 

contas, e serem informações consolidadas, auditáveis, que correspondem à realidade da 

organização (FREZATTI, 2015); uma vez que visões gerenciais podem conter distorções ou 

incluir / excluir partes de um determinado número em função de objetivos de negócio mais 

específicos (ABDEL-RAHIM, STEVENS, 2018). 

A construção de racionais em orçamentos base zero (OBZ), portanto, busca explicitar de 

forma racional os determinantes para a alocação de determinado nível de recursos para 

                                                
14 Embora diversos trabalhos acadêmicos destaquem o papel dos sistemas de informação no domínio de gestão 
orçamentária; não consta na literatura a utilização de sistemas de conhecimento para este fim (vide capítulo 3 de 
metodologia, e as seções de revisões sistemáticas da literatura). Não obstante, muitos desses trabalhos, e outros, 
discutem os problemas de agência nesse domínio, que persistem mesmo quando há soluções de TIC implantadas. 
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determinado tipo de gastos (valor orçado por conta contábil), para uma determinada área da 

empresa (setor ou centro de custo). Em outras palavras, busca-se explicitar o conhecimento 

envolvido no processo. Conhecimento este que está de posse dos gestores das áreas do negócio 

- centros de receita e de custos (FREZATTI, 2015). 

É nesse contexto que os problemas de agência surgem ao longo do processo, o que pode 

comprometer a credibilidade do orçamento e minar a confiança entre principal e agentes ao 

longo do processo de elaboração do orçamento. Arnold e Artz (2019) enfatizam que a 

credibilidade do orçamento é essencial para que a organização conduza suas operações de 

acordo com os parâmetros estabelecidos no orçamento e, em última instância, fundamental 

para o alcance dos seus objetivos estratégicos.  

Para Merriam-Webster (2018), a credibilidade é a qualidade ou o poder de inspirar crenças. 

Ambientes que contam com elevados níveis de assimetria resultam em propensão à criação de 

budget slack – ou folgas orçamentárias15, o que corrói a credibilidade e compromete os 

resultados, na medida em que destrói a crença no orçamento elaborado e também na própria 

organização; além de estimular a desconfiança entre principal e agentes, e minar o ambiente 

de trabalho. 

Contribui, ainda, para a participação orçamentária e a adoção de orçamentos flexíveis, a 

adoção de mecanismos de atualização e evolução do orçamento ao longo do tempo. A adoção 

de orçamentos dinâmicos contribui para uma maior assertividade e ‘ajustes de rota’, reagindo 

às mudanças tanto internas quanto do ambiente externo à organização (FROW et al., 2010). 

Além desses, pode-se trabalhar também com orçamentos dinâmicos, nos quais os valores 

orçados são determinados dinamicamente em função da performance da receita (ARNOLD, 

ARTZ, 2019). Essas ferramentas são particularmente úteis para a determinação do nível de 

alocação de recursos dos custos e despesas variáveis, que são diretamente proporcionais à 

performance comercial da empresa (FREZATTI, 2015). 

O empenho orçamentário complementa o leque de ferramentas voltadas à implementação 

de orçamentos participativos, e flexíveis; e tem como principal objetivo contrapor as limitações 

impostas por um modus operandi mais flexível. Por empenho orçamentário entende-se o 

bloqueio de parte dos recursos disponíveis para dispêndio em função de uma projeção que 

segue critérios pré-definidos ou que acompanha a demanda (WELSCH, 2009). 

                                                
15 Tópico discutido em profundidade na próxima seção da fundamentação teórica, denominada Gestão 
Orçamentária a Partir da Perspectiva da Teoria da Agência. 
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Ao contingenciar parte dos recursos disponíveis no orçamento, o principal limita o poder 

do agente. O agente também, em tese, é beneficiado na medida em que o empenho o auxilia a 

cumprir o seu orçamento e obter, quando atrelado, seu bônus ou compensação variável. 

Destaca-se que a avaliação da performance de executivos (agentes), com a consequente 

remuneração, na forma de bônus e participação nos lucros e resultados (PLR), é descrita na 

literatura como parte dos processos de gestão orçamentária (ARNOLD, ARTZ, 2019; HO, 

2018; CHONG, STRAUSS, 2017; BENDICKSON et al., 2016; ARNOLD, GILLENKIRCH, 

2015; DUNK, 1993; MERCHANT, 1985). 

Torna-se propensa, a partir disso, a análise da gestão orçamentária a partir perspectiva da 

teoria da agência, uma vez que esse cenário expõe o auto interesse do agente, e o seu interesse 

em maximizar sua influencia sobre o orçamento, de modo a satisfazer sua função de utilidade. 

Essa dinâmica, e os desafios que a partir dela derivam, é o assunto da próxima seção da 

fundamentação teórica. 

2.6. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA A PARTIR DA PERSPECTIVA DA TEORIA DA 

AGÊNCIA 

Embora a teoria da agência tenha emergido de modo a descrever os relacionamentos entre 

acionistas (principal) e executivos (agentes) no âmbito da governança corporativa 

propriamente dita (EISENHARDT, 1989; FAMA, 1980); e embora estudos recentes continuem 

a explorar o tema nesse mesmo contexto: o de relacionamentos inter organizacionais entre 

proprietários ou acionistas e CEOs ou diretores (VARELA, 2017; BENDICKSON et al., 2016; 

KOSTOVA, HOENEN, 2016); ou relações inter organizacionais  ao longo da cadeia de valor 

e suprimentos da companhia (WILHELM et al., 2016; FAYESI; ZUTSHI, 2012), inúmeros 

trabalhos acadêmicos e empíricos utilizam a teoria da agência para descrever uma variedade 

de problemas intra organizacionais, aplicando a teoria da agência e a perspectiva dos problemas 

resultantes do relacionamento entre principal e agente de modo recursivo ao longo da 

hierarquia de toma de decisões e delegação de tarefas, responsabilidades e autoridade (OMAR 

et al., 2017; WILHELM et al., 2016), com ênfase ao fluxo de informações, accountability 

(prestação de contas) e relatórios gerenciais (KÜHNEL et al., 2017; ABDEL-RAHIM, 

STEVENS, 2017). 

Dentre os domínios intra organizacionais discutidos pela literatura a partir do prisma da 

teoria da agência, o domínio de gestão orçamentária é dos mais relevantes e figura entre os 

mais pesquisados (ARNOLD, ARTZ, 2019; KENNO et al., 2018; HO, 2018; CHONG, 
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STRAUSS, 2017; DE BAERDEMAEKER, BRUGGMAN, 2015; LAU, EGGLETON, 2003; 

DUNK, 1993; SHIELDS, YOUNG, 1993; CHENHALL, BROWNELL, 1988, SCHIFF, 

LEWIN, 1970), dadas a sua importância para a organização; e sua própria natureza, 

caracterizada pela assimetria da informação e conflitos de interesse entre as partes. 

Pesquisas acadêmicas sobre budgeting ou gestão orçamentária ganharam relevância a partir 

da década de 60, quando as metodologias de orçamentação passaram a ser amplamente aceitas 

como ferramentas de planejamento e controle, respectivamente, da corporação moderna 

(WELSCH, 2009; SHIELDS, SHIELDS, 1998; SCHIFF; LEWIN, 1970). Uma das 

preocupações iniciais dos pesquisadores, e também das empresas, foi a busca dos métodos de 

gestão orçamentária mais eficientes. Os orçamentos podem ser realizados de modo top-down 

ou bottom-up. A complexidade crescente das organizações, sua segmentação em setores cada 

vez mais especializados, e o fato de a gestão orçamentária englobar também sua execução, 

além da elaboração, implica na necessidade do envolvimento dos gestores das diversas áreas 

que compõem uma empresa, favorecendo as abordagens bottom-up de gestão orçamentária, de 

forma participativa (ARNOLD, ARTZ, 2019; LAU; EGGLETON, 2003). 

A participação de múltiplos atores na gestão orçamentária constitui alguns desafios à 

organização, como a priorização e distribuição dos recursos e a assimetria da informação, e 

também de conhecimento, resultante da interação entre o gestor orçamentário (muitas vezes 

constituído por um comitê de gestão orçamentária; diretoria financeira – CFO; diretoria 

executiva ou o próprio conselho de administração) e os gestores dos setores de alocação 

orçamentária, normalmente distribuídos em centros de receitas e de custos. 

Torna-se fundamental, portanto, compreender a assimetria existente em um processo de 

gestão orçamentária participativa, composta pela elaboração e execução do orçamento, o que 

constitui o objeto desta seção da revisão da literatura. 

O artigo “The effect of budget emphasis and information asymmetry on the relation 

between budgetary participation and slack”, de Dunk (1993) discute a participação de 

subordinados na confecção do orçamento em um momento de grande interesse da comunidade 

acadêmica pela teoria da agência (início da década de 90), especialmente após a publicação do 

artigo de revisão sistemática de Eisenhardt (1989) sobre a teoria da agência. O autor estabelece 

uma forte correlação entre a assimetria da informação e o chamado ‘budget slack’, ou folga 

orçamentária, que consiste na manipulação do orçamento por parte do subordinado (agente) de 

modo a beneficiá-lo. 

De fato, diversos autores citam a manipulação orçamentária (budget slack) como um dos 

principais entraves à gestão orçamentária corporativa (CHONG, STRAUSS, 2017; FARIA, 
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SILVA, 2013), e uma das principais consequências da assimetria descrita pela teoria da 

agência. Conceituar o termo, portanto, faz-se necessária, e este trabalho adota a definição de 

Schiff e Lewin (1970), para quem budget slack 

ou folga orçamentária, é definida como a expressa 

incorporação de montantes orçamentários que facilitam o 

cumprimento dos compromissos orçamentários. Gestores 

podem incorporar folgas orçamentárias através de 

estratégias que subestimem receitas ou superestimem 

custos (SCHIFF; LEWIN, 1970). 

Para Dunk (1993), a existência de folgas orçamentárias não está diretamente relacionada 

ao processo de participação na elaboração do orçamento, mas deriva da existência de assimetria 

da informação entre o responsável pelo orçamento corporativo e os gestores subordinados. Para 

o autor, há estudos que demonstram que a participação pode inclusive reduzir ou mesmo 

eliminar as folgas orçamentárias do orçamento, contanto que a assimetria da informação seja 

muito baixa ou nula. 

Faria e Silva (2013), também, afirmam que a assimetria da informação favorece o 

surgimento de folgas orçamentárias ao longo de todo o processo de elaboração do orçamento, 

incluindo os superiores (principal). Para os autores, tanto o principal quanto o agente “utilizam-

se da assimetria da informação para definir objetivos orçamentários com folga” (FARIA, 

SILVA, p.1) 

Lau e Eggleton (2003), do mesmo modo, corroboram a visão de Dunk (1993) no que diz 

respeito à influencia da participação na elaboração do orçamento relacionada ao budget slack: 

A propensão à criação de Budget slack pode ser 

influenciada pela reação dos líderes das áreas à 

participação na elaboração do orçamento...os 

subordinados reagem de modo favorável a níveis altos de 

participação quando esta serve seus propósitos. A 

participação pode ser útil em uma situação de baixa 

assimetria da informação, quando eles não possuem mais 

informação que seus superiores, o que implica que eles 

ganharão com o processo de troca de informações. 

Também pode ser útil em situações de alta ênfase ao 

cumprimento do orçamento, uma vez que permite que os 

subordinados tentem influenciar os níveis dos objetivos 
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orçamentários a serem estabelecidos (LAU; 

EGGLETON, 2003). 

Heinle et al. (2014) complementa o argumento de Lau e Eggleton (2003), ao comparar os  

“méritos econômicos” participação orçamentária com relação à alternativa de orçamentação 

top-bottom. Para os autores, em ambos os regimes de orçamentação há a comunicação de 

“informação privada de modo vertical, entre o principal e o gestor”. Os autores demonstram 

que a abordagem orçamentária top-bottom apresenta custos de agência menores quando 

comparadas à abordagem bottom-down, que apresenta maiores níveis de participação 

orçamentária, sempre “que o nível de assimetria de informação for relativamente baixo”. 

A literatura sugere que gestores que enxerguem utilidade na participação terão menor 

propensão ao budget slack sob pena de colocar em risco seus privilégios em termos de 

participação da elaboração orçamentária (CHONG, STRAUSS, 2017; HEINLE et al., 2014; 

LAU; EGGLETON, 2003). Nesse sentido, a participação ganha relevância como mecanismo 

de implementação para o processo de elaboração do orçamento, e soluções de conhecimento 

podem contribuir como ferramental tanto de fomento à participação, tornando viável uma 

elaboração participativa no contexto organizacional, reduzindo de modo indireto a assimetria 

da informação, quanto de elicitação do conhecimento envolvido, contribuindo de modo direto 

para a mitigação da assimetria da informação envolvida no processo. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo trata da classificação, etapas de pesquisa e abordagens metodológicas 

empregadas no desenvolvimento da tese. Para Gil (2007, p. 17), uma pesquisa é composta pelo 

procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos. A pesquisa desenvolve- se por um processo 

constituído de varias fases, desde a formulação do 

problema até a apresentação e discussão dos resultados. 

Merriam e Tisdell (2015), por sua vez, definem os procedimentos metodológicos como 

aqueles que contém uma apresentação e respectivas justificativas dos métodos, técnicas e dos 

instrumentos utilizados de modo a responder às indagações da pesquisa; e, não menos 

importante, a “criatividade do pesquisador”. Para os autores, é o pesquisador que conjuga 

teoria, métodos, e achados observacionais ou experimentais, à sua maneira, para responder as 

questões de investigação. 

Desse modo este capítulo discorre sobre a classificação, abordagem metodológica, coleta 

de dados, e apresenta, também, a estratégia metodológica adota, baseada no método de Design 

Science Research (DSR), conforme descrito por Peffers et al. (2007), e atualizado por Iivari 

(2015), cuja primeira estratégia de pesquisa baseada em DSR, detalhada na seção 3.3 deste 

capítulo, é a que foi utilizada para o desenvolvimento deste trabalho. Além disso, o capítulo 

detalha as pesquisas exploratória e revisões sistemáticas conduzidas. 

3.1.  CLASSIFICAÇÃO, ABORDAGEM METODOLÓGICA E COLETA DE DADOS 

A classificação da pesquisa visa direcionar os procedimentos e métodos de realização do 

estudo, norteia as etapas da pesquisa e permite uma avaliação científica de acordo com o tipo 

de pesquisa proposto. O paradigma da pesquisa é o interpretativista, com abordagem qualitativa 

e enfoque descritivo exploratório. Dentre as estratégias empregadas na pesquisa para 

sustentação teórica do modelo proposto e coleta de dados estão a documental, a bibliográfica, 

a revisão sistemática da literatura e a utilização de entrevistas não estruturadas e 

semiestruturadas aplicadas aos atores do estudo de caso que integra a pesquisa. 

A bibliografia, as revisões sistemáticas, a análise da literatura, as entrevistas e o estudo de 

caso constituem as fontes de coleta de dados da pesquisa. As técnicas de avaliação empregadas 

incluem a análise de conteúdo e documental e o estudo de caso. Um esquema da abordagem 

metodológica é apresentado no Quadro 8. 
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proposição do modelo de gestão baseado em conhecimento constitui um concreto problema 

científico, que foi endereçado de modo exploratório, no qual Gil (2007) afirma que a 

familiarização com o problema a) tornando-o mais explícito e b) contribuindo com hipóteses 

para sua melhor compreensão; constituem os principais aspectos da pesquisa exploratória, cujo 

método de realização foi a revisão sistemática da literatura. 

A fundamentação teórica da pesquisa está relacionada às perspectivas e teorias utilizados 

para descrever e compreender o problema de pesquisa, o domínio e universo da pesquisa, e o 

meio ou ferramental utilizado para resolver o problema da pesquisa, e concentrou-se em: 

1. Paradigmas do conhecimento: autopoiético; cognitivista; e conexionista. Empregados 

de modo interdisciplinar para caracterizar a assimetria de conhecimento. 

2. Engenharia e gestão do conhecimento: constitui o meio para solução da problemática 

de pesquisa e a metodologia técnica para propor o modelo de gestão, baseado na 

metodologia CommonKADS; e descreve os principais processos da gestão do 

conhecimento. 

3. Teoria da agência e assimetria da informação: constitui a teoria empregada para obter 

a visão de mundo utilizada na tese, a partir da qual o problema de pesquisa é descrito e 

compreendido. 

4. Gestão Orçamentária e gestão orçamentária a partir da perspectiva da teoria da agência: 

constitui o objeto de pesquisa e descreve a problemática endereçada pela tese a partir 

da perspectiva da teoria da agência (visão de mundo). 

5. Assimetria de conhecimento: contribuição teórica da tese embasada na fenomenologia 

heideggeriana e paradigmas de conhecimento, que estende a teoria da agência 

caracterizando a assimetria como também de conhecimento. 

Nesse sentido, a fundamentação teórica detalha e contém os constructos teóricos da 

problemática de pesquisa, que emergiu da literatura científica alicerçada na caracterização da 

assimetria da teoria da agência como uma assimetria de conhecimento; e expôs os constructos 

que nortearam a construção do modelo de gestão proposto, na forma de requisitos e diretrizes, 

detalhadas na seção 4.1. do capítulo 4 deste documento. 

Compõe ainda os procedimentos metodológicos um estudo de caso que foi realizado em 

duas etapas: i) para auxiliar na compreensão da problemática de pesquisa através da observação 

empírica, acompanhamento dos processos de gestão e execução orçamentária e coleta de dados 

na forma de acompanhamento in loco; e entrevistas com os gestores dos centros de custos e 

receitas; e ii) para aplicação do modelo de gestão proposto. 
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As fontes de dados advêm de pesquisas sistemáticas na literatura; análise documental; 

entrevistas realizadas com os gestores da empresa estudo de caso; e observação do mundo real, 

conforme descrito por Moreira e Caleffe (2008). 

Para Merriam e Tisdell (2015), a pesquisa qualitativa apresenta ao menos quatro 

características, todas contempladas neste trabalho: a) pesquisas qualitativas implicam uma 

relação direta com a experiência à medida que esta é vivenciada, sentida ou enquanto ocorre; 

b) O pesquisador é o instrumento primário para a coleta e análise dos dados; c) pesquisas 

qualitativas geralmente envolvem trabalhos de campo, ou ‘fieldwork’; e d) a estratégia de 

pesquisa é geralmente indutiva, ou seja “esse tipo de pesquisa normalmente constrói 

abstrações, conceitos, hipóteses, ou teorias; no lugar de testar teorias existentes”. 

Para “obter uma profunda compreensão da situação e o significado [da situação vivida] 

para os envolvidos”, recomenda-se empregar o método qualitativo de estudo de caso 

(MERRIAM, TISDELL, 2015), no qual “o interesse está no processo mais que nos resultados, 

no contexto mais do que em uma variável específica, na descoberta mais do que na 

confirmação”. Para os autores, os insights que emergem ao aplicar o estudo de caso podem 

influenciar diretamente a prática, os processos e também pesquisas futuras. 

3.2. REVISÕES SISTEMÁTICAS DA LITERATURA E PESQUISAS EXPLORATÓRIAS 

Esta seção dos procedimentos metodológicos detalha as duas revisões sistemáticas 

realizadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa. 

3.2.1. Assimetria de Conhecimento 

A tese contém uma contribuição teórico conceitual que consiste na extensão e atualização 

da teoria da agência de modo a definir a assimetria decorrente da dinâmica entre principal e 

agente como uma assimetria de conhecimento, a partir de uma perspectiva complementar à 

definição original e vigente, que caracteriza a assimetria como uma assimetria de informação. 

Para tanto, impôs-se a realização de uma revisão sistemática da literatura (RSL) para ter 

ciência do estado da arte da literatura. Em função da originalidade e ineditismo da proposição, 

que se traduziram em poucos resultados da RSL, uma pesquisa exploratória adicional foi 

realizada para complementar o entendimento sobre o tema, e buscar trabalhos que pudessem 

ser relevantes ao contexto do trabalho. 

Inicialmente, buscou-se aferir se existir-se-ia alguma literatura a respeito do tema. Ou seja, 

se a proposição teórica já havia sido realizada, para, em caso afirmativo, utilizar essa definição 
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para embasar e apoiar a proposição de uma solução baseada em conhecimento para o problema 

da pesquisa. Os resultados da RSL, nesse sentido, ensejaram o esforço de atualizar a teoria da 

agência. A extensão da teoria é válida, e essencial, no contexto da tese na medida em que cria 

os fundamentos para basear a solução do problema proposto no conhecimento, e respectivas 

ferramentas e métodos de gestão baseados no conhecimento. 

Dessa forma, a revisão sistemática da literatura foi realizada em 2017, e atualizada em 

2019, nas bases de dados Scopus, Web of Science (web of knowledge), ScienceDirect 

(Elsevier), ProQuest, e o banco de teses e dissertações da CAPES e do EGC (Quadro 9). A 

utilização de múltiplas bases de dados e a extensão da busca foram motivados pelo caráter 

inédito da proposição, e a consequente escassez de resultados que caracterizem a teoria da 

agência do ponto de vista de uma assimetria de conhecimento. A RSL, portanto, buscou 

responder as seguintes perguntas de pesquisa: 

1. A assimetria da informação da teoria da agência já foi discutida pela literatura como 

uma assimetria de conhecimento? 

2. Se sim, qual a abordagem teórica e fundamentação epistemológica para esse 

embasamento? 

Quadro 9- Protocolo de pesquisa da revisão sistemática sobre Assimetria do Conhecimento 
Termos para 
pesquisa 

Teoria da agência; assimetria da Informação; assimetria de conhecimento 

Bases de dados Scopus; web of Science; ScienceDirect; ProQuest; Banco de teses e 
dissertações da CAPES e do EGC 

atualização das 
pesquisas 

A pesquisa foi realizada em 2017 e atualizada em 2019 para refletir o estado 
da arte e contemplar potenciais novas publicações. A atualização de 2019 
ocorreu na data de 30 de abril. 

Estratégias de 
busca 

A pesquisa inicial correlacionando diretamente os termos “assimetria da 
informação e “assimetria de conhecimento” não retornou resultados, e foi, 
portanto, ampliada para incluir sinônimos e um nível de abstração maior. 

 
O que avaliar 

Se o assunto é discutido pela literatura e sob quais abordagens. Nesse sentido 
foram consideradas a epistemologia da caracterização, possíveis modelos, 
teorias basilares, e possíveis lacunas apontadas na literatura 

 
 
Objetivo 

O macro objetivo da tese é propor uma solução baseada em conhecimento 
para resolver o problema de pesquisa. Para tanto, faz-se necessário um 
embasamento da problemática de pesquisa no sentido de justificar a 
utilização de ferramentas de conhecimento como mecanismos para resolver 
o problema de pesquisa. 
A RSL buscou verificar a discussão existente na literatura sobre a 
caracterização do problema de assimetria da teoria da agência como uma 
assimetria do conhecimento. Buscou-se artigos que tivessem como objeto 
essa caracterização, mesmo que de modo superficial. 

Perguntas de 
pesquisas 

A assimetria da informação da teoria da agência já foi discutida pela literatura 
como uma assimetria de conhecimento? 

 Fonte: elaborado pelo autor. 
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Uma vez elaborado o protocolo da RSL, a pesquisa foi realizada nas bases de dados 

selecionadas. As palavras-chave empregadas na revisão foram expandidas de modo a 

contemplar uma quantidade maior de resultados, incluindo resultados que correlacionem a 

teoria da agência com a fenomenologia. A ampliação do escopo das buscas trouxe resultados 

que tratam da fenomenologia aplicada à hermenêutica, que está fora do escopo deste trabalho. 

Foram excluídos, portanto, os trabalhos que tratam de hermenêutica, já na string de busca. 

Optou-se por não impor um limite de data à busca em função dos poucos resultados 

encontrados. 

Quadro 10 - Resultados da RSL sobre Assimetria do Conhecimento 
Base  Ano  palavras-chave pesquisadas (Query) Resultados 
EGC 2019 “assimetria de conhecimento” / “assimetria do 

conhecimento” 
0 teses e 
dissertações 

Scopus 2019  TITLE-ABS-KEY ( ( ( "agency theory"  OR  
"information asymmetry" )  AND  ( 
phenomenology  OR  "knowledge asymmetry"  
OR  Heidegger ) )  AND NOT  ( hermeneutic  
OR  hermeneutics ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
DOCTYPE ,  "ar" )  OR LIMIT-TO 
(DOCTYPE, “re”)) 

14 artigos 

Web of 
Science 

2019 ALL FIELDS: ((("agency theory" OR 
"information asymmetry") AND 
(phenomenology OR "knowledge asymmetry" 
OR Heidegger))) 
Timespan: All years. Indexes: SCI-
EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-
SSH, ESCI. 

5 artigos 

Banco de 
teses e 
dissertações 
da CAPES 

2019 “assimetria de conhecimento” / “assimetria do 
conhecimento” 

0 teses e 
dissertações 

ScienceDirect 2019 Title, abstract, keywords: (("agency theory" OR 
"information asymmetry") AND 
(phenomenology OR "knowledge asymmetry" 
OR Heidegger)) AND NOT (hermeneutic OR 
hermeneutics) 

0 artigos 

ProQuest 2019 noft(( ( ( "agency theory"  OR  "information 
asymmetry" )  AND  ( phenomenology  OR  
"knowledge asymmetry"  OR  Heidegger ) )  
AND NOT  ( hermeneutic  OR  hermeneutics ) 
)) 

1 artigo 

Fonte: elaborado pelo autor. 
O quadro abaixo contém os resultados da RSL na base de dados Scopus. 

Quadro 11 - Assimetria do Conhecimento – resultados Scopus 
N Título Autores Ano Publicado em 

1 Mind the Information Expectation Gap Rajala, T. 2019 Journal of the 
Knowledge 
Economy 
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2 Evaluation of fraud examinations: A 
principal-agent study of private internal 
investigations 

Gottschalk, P. 2018 International 
Journal of Business 
Continuity and Risk 
Management 

3 Investor-expert interaction model in the 
innovation investment system with 
knowledge asymmetry 

Gurtuev, 
A.O. Ivanov, 
Z.Z. Derkach, 
E.G. Kazancheva, 
H.K.Dumanova, 
A.K. 

2018 Opcion 

4 Knowledge worker control: 
Understanding via principal and agency 
theory 

Mitchell, 
R. Meacheam, D. 

2011 Learning 
Organization 

5 Exploring relationship satisfaction 
between global professional service firms 
and local clients in emerging markets 

Dou, W. Li, 
H. Zhou, N. Su, 
C. 

2010 Journal of 
International 
Business Studies 

6 An Assessment of Existentialist and 
Pragmatist Modes of Teaching Business 
Ethics 

Barton, K. 2010 Philosophy of 
Management 

7 Innovation in artworks and its reception: 
A phenomenological approach 

Yu, F.-L.T. 2010 International 
Journal of 
Innovation and 
Technology 
Management 

8 Archaeologies of technology Dobres, M.-A. 2009 Cambridge Journal 
of Economics 

9 Novelty and its acceptance: An 
intersubjective perspective 

Yu, F.-L.T. 2008 International 
Journal of Arts and 
Technology 

10 Social construction of national identity: 
Taiwanese versus Chinese consciousness 

Yu, F.-
L.T. Kwan, 
D.S.M. 

2008 Social Identities 

11 Information asymmetry: A case of 
guerrilla combat 

Bagchi, T.P. 2006 International 
Journal of 
Operations and 
Quantitative 
Management 

12 On the nature of theoretical archaeology 
and archaeological theory 

Johnson, M.H. 2006 Archaeological 
Dialogues 

13 Knowledge-related asymmetries in 
strategic alliances 

Cimon, Y. 2004 Journal of 
Knowledge 
Management 

14 Professional as agent: Knowledge 
asymmetry in agency exchange 

Sharma, A. 1997 Academy of 
Management 
Review 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Além da Scopus, somente a base de dados Web of Science retornou resultados, que estão 

listados no quadro abaixo. 

Quadro 12 - Assimetria do Conhecimento – resultados Web of Science 
N Título Autor(es) Ano Publicado em 
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1 
Chains of Power and Their Representation 

Reed, Isaac 
Ariail 2017 

SOCIOLOGICAL 
THEORY 

2 
Sport governance encounters: Insights from 
lived experiences 

Shilbury, David; 
Ferkins, Lesley; 
Smythe, Liz 2013 

SPORT 
MANAGEMENT 
REVIEW 

3 
Exploring relationship satisfaction between 
global professional service firms and local 
clients in emerging markets 

Dou, Wenyu; 
Li, Hairong; 
Zhou, Nan; Su, 
Chenting 2010 

JOURNAL OF 
INTERNATIONAL 
BUSINESS 
STUDIES 

4 

Archaeologies of technology 
Dobres, Marcia-
Anne 2010 

CAMBRIDGE 
JOURNAL OF 
ECONOMICS 

5 
Professional as agent: Knowledge 
asymmetry in agency exchange Sharma, A 1997 

ACADEMY OF 
MANAGEMENT 
REVIEW 

Fonte: elaborado pelo autor. 
Percebe-se que três dos cinco resultados da base Web of Science (resultados 3, 4 e 5) já 

estão presentes nos resultados da Scopus. Foram encontrados, portanto, dezesseis artigos no 

total. Todos os abstracts desses artigos foram lidos para verificar sua aderência ao propósito da 

RSL. 

Salienta-se que o objetivo é caracterizar a assimetria da teoria da agência como uma 

assimetria de conhecimento. Busca-se, portanto, por trabalhos que abordagem essa questão, 

com relação à própria teoria da agência. Embora alguns artigos empreguem o termo ‘assimetria 

de conhecimento’, não foi observada uma fundamentação da utilização do termo em nenhum 

dos artigos resultantes.  

Os artigos de 6 a 12 encontrados na base de dados Scopus, assim como os artigos 1 e 2 da 

base de dados Web of Science, passam ao largo do objetivo da RSL, e foram descartados por 

não tratar da assimetria do conhecimento, ou não tratar da assimetria do conhecimento em um 

contexto organizacional. 

O artigo 14 da base de dados Scopus, encontrado também na Web of Science, não trata de 

assimetria do conhecimento e seu objeto de análise são consultorias externas à organização, e 

foi, portanto, também descartado. 

Os artigos de 1 a 5 foram lidos na íntegra e suas referências bibliográficas foram também 

analisadas. Desses, o artigo de Raiala (2019) discorre sobre assimetria de conhecimento entre 

agentes, em um contexto distinto do da teoria da agência; já o artigo de Dou et al. (2010) 

destacou-se por empregar o termo assimetria de conhecimento. Embora Dou et al. (2010) não 

conceituem o termo, dentre suas referências foi encontrado o único artigo que de fato contém 

uma definição para o termo assimetria do conhecimento no contexto da teoria da agência. Por 

consequência, o artigo de Sharma (1997) foi destacado e discutido na seção que trata da 

assimetria do conhecimento, no capítulo 2 deste documento. 
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O artigo de Mitchell e Meachem (2011), encontrado tanto na Scopus quanto na ProQuest, 

discute a assimetria de conhecimento do ponto de vista de trabalhadores intensivos em 

conhecimento que são contratados por uma empresa, e busca estabelecer mecanismos de 

gerenciar essa força de trabalho cujo ativo e objeto de trabalho é o conhecimento. Os autores, 

contudo, limitam-se a descrever a assimetria de conhecimento como uma amplificação da 

assimetria da informação decorrente de uma “distribuição imperfeita de conhecimento” entre 

principal e agente; e também recorrem à Sharma (1997) para embasar a definição do termo 

‘assimetria do conhecimento’. 

A revisão sistemática também revelou um artigo relevante para a discussão sobre a 

assimetria de informação da teoria da agência. O artigo de Bergh et al. (2019) foi encontrado 

ao pesquisar os artigos que citam o trabalho de Sharma (1997); e compõe o arcabouço teórico 

sobre a teoria da agência do capítulo de fundamentação teórica. 

3.2.2. Gestão do conhecimento aplicada à gestão orçamentária em contextos de 

assimetria 

Uma busca exploratória inicial foi realizada nas bases de dados Scopus, web of Science e 

banco de teses e dissertações da CAPES foi realizada para obter um panorama geral sobre a 

literatura a cerca da gestão orçamentária em contextos corporativos. 

O banco de teses e dissertações da CAPES contém cinco teses de doutorado relacionadas 

ao termo gestão orçamentária, todas voltadas ao setor público; 49 dissertações de mestrado; e 

34 dissertações de mestrado profissionalizante. Dessas, somente oito dissertações tratam da 

gestão orçamentária em um contexto corporativo, o que corresponde a meros 9% do total, com 

91% das dissertações voltadas ao setor público. 

A busca exploratória nas bases Scopus e Web of Science buscou obter uma relação dos 

artigos e revisões sistemáticas que tratam da gestão orçamentária corporativa, a nível 

empresarial. Há na Scopus 243 documentos que tratam da gestão orçamentária. Desses, 19 

documentos têm como objeto de investigação a gestão orçamentária corporativa, com 9 artigos 

publicados desde 2013. 

A seguinte string de busca foi construída para realizar a busca exploratória inicial: 

 

 

 

Já a Web of Science não retornou nenhum resultado relevante com estes tópicos. 

TITLE-ABS-KEY ("budget management" AND (corporate OR business OR firm) AND 
NOT (public OR government)) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”) OR LIMIT-TO 

(DOCTYPE, “re”)) 
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Paralelamente, buscas exploratórias foram realizadas também utilizando o Google scholar, 

e os artigos encontrados contribuíram para formar o arcabouço teórico sobre a gestão 

orçamentária corporativa, com ênfase aos trabalhos que discutem a gestão orçamentária de 

modo participativo. Dentre os objetivos da busca está, também, a compreensão dos desafios 

advindos desses processos. Paralelamente, uma pesquisa exploratória foi realizada sobre a 

teoria da agência e assimetria da informação. Buscou-se, a partir disso, obter um panorama das 

soluções propostas pela literatura para mitigar os problemas advindos da assimetria nesse 

contexto, e se o conhecimento, e respectiva gestão, é considerado pela literatura como meio e 

ferramenta para endereçar esses desafios. 

Uma busca exploratória também foi conduzida correlacionando a teoria da agência com a 

gestão orçamentária e problema clássico da literatura de folga orçamentária ou budget slack, 

revelado pelas buscas exploratórias anteriores. 

 

 

 

A partir disso, uma revisão sistemática da literatura foi realizada com o objetivo de 

compreender o estado da arte da literatura sobre a utilização do conhecimento para resolver os 

problemas advindos da gestão orçamentária participativa em contextos de assimetria. A RSL 

teve como objetivo responder as perguntas de pesquisa: 

1. O conhecimento e a gestão do conhecimento são considerados pela literatura para resolver 

os desafios de gestão orçamentária em contexto de assimetria da informação? 

2. Se sim, quais as soluções baseadas em conhecimento propostas pela literatura científica 

para mitigar a assimetria nesse contexto? 

Quadro 13 - Protocolo da RSL Gestão do conhecimento aplicada à assimetria na gestão orçamentária 
Termos para 
pesquisa 

Teoria da agência; assimetria da Informação; assimetria de conhecimento; 
“principal-agente”; orçamento; gestão orçamentária; budget slack; gestão do 
conhecimento; engenharia do conhecimento 

Bases de dados Scopus; web of science; ScienceDirect; ProQuest;  
atualização das 
pesquisas 

A pesquisa foi realizada em 2017 e atualizada em 2019 para refletir o estado 
da arte e contemplar potenciais novas publicações. A atualização de 2019 
ocorreu na data de 04 de maio. 

Estratégias de 
busca 

Variação dos termos para buscar os resultados mais relevantes. Buscas nas 
referências dos artigos encontrados e também dos trabalhos que citam 
determinado artigo resultante considerado relevante. 

 
O que avaliar 

Se o assunto é discutido pela literatura e sob quais abordagens. Como a 
literatura emprega a gestão do conhecimento para resolver os problemas de 
agência no domínio de gestão orçamentária. 

 
 
Objetivo 

Aferir a discussão sobre o tema e o estado da arte da utilização do 
conhecimento como ferramenta para resolver os problemas de agência no 
domínio de gestão orçamentária. 

((("information asymmetry" OR "agency theory" OR "principal-agent") and "budget") OR 
"budget slack”) 
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Perguntas de 
pesquisas 

1. O conhecimento e a gestão do conhecimento são considerados pela 
literatura para resolver os desafios de gestão orçamentária em contexto de 
assimetria da informação? 
2. Se sim, quais as soluções baseadas em conhecimento propostas pela 
literatura científica para mitigar a assimetria nesse contexto? 

Fonte: elaborado pelo autor. 
A RSL foi realizada nas bases de dados Scopus, Web of Science, e ProQuest, com 

utilização dos termos abaixo, com algumas variações. 

Além disso, as buscas foram restritas a artigos ou revisões desde 2013, publicados em 

journals científicos, com os seguintes resultados: a base de dados Scopus retornou 42 

documentos; a web of Science retornou 3 artigos; A ScienceDirect retornou 56 documentos; e 

a ProQuest não retornou nenhum resultado. 

Todos os abstracts foram lidos e os artigos pertinentes foram selecionados e lidos na 

íntegra, e são discutidos ao longo da tese, principalmente no capítulo de fundamentação teórica. 

3.3.  DESIGN SCIENCE RESEARCH METHODOLOGY 

A Design Science Research (DSR) é composta por um conjunto de processos para 

“desenhar artefatos para resolver problemas, contribuir com a pesquisa acadêmica, avaliar os 

artefatos desenhados e comunicar os resultados” (PEFFERS et al., 2007, p. 49). Para Coenen 

et al. (2018, p. 4), Peffers et al. (2007) propuseram um conjunto de métodos de DSR “concretos 

o suficiente para oferecer um guia prático ao pesquisador de DSR”, os autores argumentam 

que a metodologia de DSR proposta por Peffers et al. (2007) é bastante utilizada para condução 

de pesquisas acadêmicas com o propósito de resolver problemas aplicados. 

Iivari (2015, p. 108) argumenta que embora “design science research e design research são 

empregados pela literatura sem distinção”, o autor contrasta os dois termos e define DSR como 

pesquisa com o design como método de investigação; enquanto DR é mais ampla, com o design 

caracterizando um método de investigação e também um tópico próprio da investigação. 

Diferentes abordagens para a DSR propõem métodos e etapas distintas para resolver um 

determinado problema de pesquisa. Hevner e Chaterjee (2010), por exemplo, propõem uma 

estratégia metodológica baseada em oito etapas; enquanto Peffers et al. (2007) propõem uma 

metodologia DSR composta por seis etapas. Ambas as abordagens já foram empregadas em 

teses defendidas pelo PPGEGC/UFSC. Schneider (2019), por exemplo, utilizou a DSR 

(((("information asymmetry" OR "agency theory" OR "principal-agent” OR “knowledge 
asymmetry") AND "budget") OR "budget slack”) AND (Knowledge OR "Knowledge 

management" OR "knowledge engineering”)) 
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Os artefatos produzidos pela DSR podem incluir “constructos, modelos, métodos e 

instanciações; e podem incluir também inovações sociais, ou novas propriedades de recursos 

técnicos, sociais ou informacionais” (PEFFERS et al., 2007, p. 49). Para os autores, a definição 

de DSR inclui o desenho de qualquer objeto com uma solução embutida para compreender e 

resolver um problema de pesquisa. 

Dentre os artefatos, os modelos constituem um  

conjunto de declarações ou proposições que denotam 

relacionamentos entre constructos. Modelos podem ser 

vistos como uma representação ou uma descrição de 

como as coisas são. A relevância de um modelo é 

expressa pela sua utilidade e as suas imprecisões e 

abstrações são irrelevantes para este propósito (MARCH, 

SMITH, 2005, p. 257). 

Esta tese adota os preceitos da DSRM proposta por Peffers (2007) para criar um modelo 

de gestão orientado ao conhecimento para resolver o problema de pesquisa proposto. Nesse 

sentido, destaca-se que “o conhecimento na Design Science é generalizável quando válido para 

uma dada classe de casos” (BORDIN, 2015, p. 116), o que se aplica a esta pesquisa, uma vez 

que a gestão orçamentária constitui uma classe de casos bem definida pela literatura científica. 

A tese adota, ainda, a abordagem de Iivari (2015), que propõe uma atualização à DSRM 

composta por duas estratégias distintas, denominadas estratégia 1; e estratégia 2. A estratégia 

1 é voltada à solução de uma classe de problemas, realizando uma contribuição DSR que pode 

ser testada em um contexto organizacional ou não; enquanto a estratégia 2 ocorre quando o 

pesquisador busca resolver um problema específico através da construção de um artefato e, a 

partir disso, realizar uma contribuição DSR que endereça uma classe de problemas (COENEN 

et al., 2018). 

Iivari (2015) contrastou as estratégias empregando 16 dimensões dispostas em 4 grandes 

grupos: contexto (Quadro 14); resultados esperados (Quadro 15); processo (Quadro 16); e 

requerimentos em termos de recursos. 

Quadro 14 - Contrastando duas estratégias DSR - CONTEXTO 

Dimensão Estratégia 1 Estratégia 2 

1. Relacionamento 
Pesquisador - Cliente 

Um cliente pode ser envolvido, mas 
não é mandatório O envolvimento do cliente é mandatório 
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2. Problemas 
principais a endereçar 

1. Um problema geral (classe de 
problemas), o pesquisador é informado 
sobre problemas específicos na prática 

1. Um problema específico encontrado por 
um cliente (ou um conjunto de clientes). 
2. Um problema geral (classe de 
problemas) para ser resolvida ao longo do 
projeto DSR 

3. Incerteza típica de 
um projeto DSR 

1. Incerteza sobre um conceito de 
solução geral, nova e inovadora, para a 
classe de problemas 
2. Incerteza sobre a complexidade total 
de problemas específicos e suas 
soluções na prática 

1. Incerteza sobre a solução específica para 
o problema específico encontrado pelo 
cliente (ou conjunto de clientes) 
2. Incerteza sobre a possível contribuição 
DSR 

Fonte: adaptado de Iivari (2015, p. 108) 
Com relação ao contexto, observa-se, através do Quadro 14, que a estratégia 1 tem como 

ponto de partida uma classe de problemas descrita por um problema geral; no lugar de iniciar 

a pesquisa a partir de um problema específico encontrado por um cliente (estratégia 2). 

Quadro 15 - Contrastando duas estratégias DSR – RESULTADOS ESPERADOS 
Dimensão Estratégia 1 Estratégia 2 

4. Construção dos 
Artefatos 

1. Um meta-artefato de TI 
conceitual como contribuição 
DSR 
2. Possível implementação 
(instanciação) real do meta-
artefato conceitual de TI 

1. Uma implementação real de um sistema 
como solução específica para um 
problema encontrado na prática 
2. Um meta-artefato de TI como uma 
contribuição DSR 
3. Possível implementação (instanciação) 
real do meta-artefato conceitual de TI 

5. Papel principal 
da implementação 
do sistema 

Instanciação como prova de 
conceito e possível utilização na 
avaliação 

O sistema real como solução específica a 
um problema encontrado na prática como 
fonte principal de inspiração 
Instanciação como prova de conceito e 
possível utilização para avaliação 

6. Natureza do 
artefato de TI alvo  Um design a priori Um design emergente 

7. Natureza típica 
do meta-artefato de 
TI 

Um novo e inovador conceito de 
um sistema de hardware e 
software ou uma nova técnica, 
método ou abordagem 
inovadora para o 
desenvolvimento de software Novos e inovadores princípios de design 

8. Inovação 

A inovação da contribuição 
DSR do meta-artefato de TI 
pode variar 

Tendências mistas 
+ pode fomentar criatividade se executada 
por um time interdisciplinar 
+ problemas práticos podem desafiar 
soluções e conhecimentos existentes 
- foco demasiado nos problemas correntes 
do cliente 
- clientes podem relutar em adotar novas 
tecnologias 
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9. Relevância 
prática Varia bastante 

Melhor equipada a priori para endereçar 
problemas práticos imediatos 

Fonte: adaptado de Iivari (2015, p. 110) 
O Quadro 15, por sua vez, detalha as dimensões do grupo de resultados esperados, com 

destaque para as dimensões de construção dos artefatos (4); papel principal da implementação 

do sistema (5); e a natureza típica do meta-artefato de TI (7). Nesse sentido, Iivari (2015) 

argumenta que a estratégia 1 busca construir um meta-artefato de TI conceitual como 

contribuição DSR, caso desta tese; com possível instanciação do meta-artefato, o que não é 

mandatório. Não obstante, optou-se por realizar a instanciação (aplicação) do meta-artefato 

conceitual (modelo de gestão orçamentária orientado ao conhecimento) no estudo de caso. 

Quadro 16 - Contrastando duas estratégias DSR - PROCESSO 
Dimensão Estratégia 1 Estratégia 2 
10. Maior 
determinante para a 
condução do 
processo 

O meta-artefato construído é 
um conceito de solução geral; 
e se é para ser testado e 
avaliado será em campo 

Experiências do processo de endereçar a 
solução específica para um problema 
encontrado na prática 

11. Métodos de 
pesquisa 

Construtivos (na construção 
do meta-artefato) 
Empíricos (na avaliação) 
- experimentos de laboratório 
- experimentos em campo 
- estudo de campo 
- estudo de caso 
- pesquisa-ação 

Pesquisa-ação ou Pesuisa-ação em 
Design (na intervenção) 
Construtivos (na construção do conceito 
de solução geral ou meta-artefato de TI) 
Outros empíricos (se a avaliação for 
separada) 
- experimento em campo 
- estudo de campo 
- estudo de caso 
- pesquisa-ação 

12. Generalização 

Inclusa na definição do 
problema, que endereça uma 
classe de problemas; a 
generalização é parte 
integrante e permeia todas as 
etapas da estratégia 

(1) identificar vários problemas 
encontrados enquanto implementa-se um 
sistema como solução específica para um 
problema encontrado por um cliente 
(2) generalizar esses problemas 
específicos para uma classe de 
problemas 
(3) Identificar lições de (a) uma 
implementação real de sistema para 
resolver um problema de cliente e/ou (b) 
o processo de desenvolvimento de uma 
solução específica 
(4) generalizar as lições para um meta-
artefato de TI como um conceito de 
solução geral (ex. princípios de design) 
(5) associar o conceito de solução geral 
com a classe de problemas identificada 

Fonte: adaptado de Iivari (2015, p. 111) 
Iivari (2015) prevê, ainda, o emprego de estudo de caso dentre o rol de métodos de pesquisa 

passíveis de utilização na estratégia 1 (Quadro 16). O mais importante, no contexto do grupo de 
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dimensões de processo, é o entendimento conceitual do autor com relação ao maior 

determinante para a condução do processo (11), cuja definição na estratégia 1 visa a construção 

de um meta-artefato de TI como conceito de solução geral, que poderá ser testado em campo 

(estudo de caso. Nesse sentido, com relação à generalização da contribuição DSR (12), Iivari 

(2015, p. 111) realça a natureza da estratégia 1 de condução de DSR, na qual a generalização 

é “parte integrante [da contribuição DSR] e permeia todas as etapas da estratégia”. 

Já com relação ao grupo de requerimentos de recursos, Iivari (2015) destaca que a estratégia 

1 não requer acesso a um cliente, embora isso seja possível, em contraste com a estratégia 2, 

que requer necessariamente acesso a um cliente. Em termos de custos e tempo de execução, 

ambas as estratégias apresentam grande variação em função da complexidade e escopo da DSR 

em questão. 

3.4. ETAPAS E CONDUÇÃO DA PESQUISA 

À luz de Merriam e Tisdell (2015), o desenvolvimento da pesquisa foi organizado em 

etapas que compreenderam a revisão e fundamentação teórica da literatura; a observação 

participante e coleta de dados na empresa estudo de caso; o desenvolvimento e estruturação do 

modelo de gestão; e sua aplicação na organização estudo de caso. As etapas da pesquisa podem 

ser melhor compreendidas através da Figura 9, descrita abaixo. A Figura 9 exibe, ainda, as 

etapas da DSRM envolvidas em cada passo da condução da pesquisa, denotadas pelos círculos 

em cor rosa na figura. Cada círculo rosa corresponde a etapa DSRM correspondente. 
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3. Realizar uma pesquisa qualitativa com os gestores da empresa sobre a gestão 

orçamentária. 

4. Acompanhar a elaboração do orçamento, à luz da teoria da agência e engenharia do 

conhecimento por dois exercícios fiscais consecutivos. 

5. Acompanhar a execução orçamentária por dois exercícios fiscais consecutivos. 

6. Identificar os gaps de conhecimento, e consequentes riscos e implicações, resultantes 

da assimetria da informação no contexto do domínio da pesquisa através da literatura e 

estudo de caso. 

7. Mapear os requisitos de conhecimento para mitigar a assimetria de conhecimento 

resultante das interações entre principal-agente ao longo do processo de gestão 

orçamentária. 

8. Identificar métodos e ferramentas de conhecimento aplicáveis ao domínio da pesquisa, 

com o objetivo de reduzir a assimetria existente. 

Para melhor compreender o domínio da pesquisa e o próprio estudo de caso, as técnicas de 

observação participante e a realização de entrevistas semiestruturadas foram empregadas para 

coleta de dados. As entrevistas envolveram os gestores dos centros de custos e receitas e os 

membros do comitê de gestão orçamentária. 

O roteiro das entrevistas buscou compreender o modo como o processo de elaboração do 

orçamento é conduzido pela companhia, assim como a percepção dos entrevistados sobre as 

dificuldades encontradas no processo e seus principais desafios. A questão da assimetria da 

informação, por ser um termo técnico e teórico, não foi abordada através da aplicação de uma 

pergunta objetiva, mas permeou todo o âmbito das entrevistas. Isso ocorreu, inclusive, para 

evitar a instauração de um viés nas respostas dos entrevistados, de modo a não os influenciar. 

Evitou-se, portanto, discorrer sobre o termo e também explicar o que seria assimetria da 

informação, com o intuito de conceder total liberdade ao respondente, e colher suas visões e 

percepções de modo imparcial sobre o tema. O roteiro para condução das entrevistas pode ser 

observado no Apêndice I, anexo a este documento. A relação de entrevistados com os 

respectivos cargos e demais detalhes sobre as entrevistas encontram-se no Apêndice II, também 

anexo a este documento. 

O roteiro das entrevistas (apêndice I) buscou nortear em linhas gerais a condução de cada 

entrevista, que ocorreu de modo semiestruturado, isto é, com o entrevistado à vontade para 

discorrer sobre quaisquer temas relacionados ao objeto da pesquisa. Todas as entrevistas foram 

realizadas in loco, nas dependências da empresa estudo de caso, durante o período de confecção 

do orçamento, entre setembro e dezembro de 2017. 
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Com relação à observação participante, esta ocorreu de acordo com Merriam e Tisdell 

(2015), e foi realizada ao longo de dois anos consecutivos, com o objetivo de acompanhar a 

elaboração e a execução do orçamento pela empresa estudo de caso. Para tanto, contou-se com 

um diário de bordo, que contribuiu com numerosas passagens ao longo do documento final da 

tese (este documento). 

Uma vez realizadas as entrevistas, estas foram transcritas e seu conteúdo foi analisado pelo 

autor de forma qualitativa com o objetivo de mapear informações relevantes ao estudo, assim 

como identificar consensos e/ou visões semelhantes dos respondentes.  

Embora o mesmo roteiro tenha sido aplicado para entrevistar tanto os membros do comitê 

de gestão orçamentária quanto os líderes dos centros de custos, a análise dos resultados buscou 

contrastar as visões e identificar possíveis divergências (e também consonâncias) entre ambos.  

As entrevistas foram realizadas ao longo de 60 dias, aproximadamente, e foram planejadas 

para ocorrer junto ao período de montagem do orçamento no calendário da companhia, entre a 

última semana de setembro e a segunda semana de novembro de 2016; período durante o qual 

a companhia está voltada à confecção do orçamento. 

Acredita-se que o timing das entrevistas foi fundamental, uma vez que as nuances e 

pormenores do processo estão sendo vivenciados pelos indivíduos, o que realça suas 

percepções sobre o tema. 

O método empregado pelo estudo foi a análise temática. Vista como uma forma reflexiva 

de interação entre pesquisador e objeto de estudo, qualitativa, a análise temática envolve a 

investigação, descrição e relato de experiências por meio de entrevistas, observação e conexão 

com a ciência (BRAUN; CLARKE, 2012.). 

Com o intuito de responder a questão problema: “quais são as dificuldades resultantes da 

assimetria da informação na elaboração do orçamento em empresas de hospitalidade?” houve 

a captação dos conceitos que caracterizam a assimetria da informação no contexto da gestão 

orçamentária, a descrição do entendimento dos gestores e do comitê de gestão orçamentária da 

companhia – a forma com que fundamentam, argumentam e baseiam suas conclusões, e a 

identificação de ideias secundárias ou complementares sobre esta temática. 

Para a síntese do conteúdo transcrito das entrevistas, utilizou-se a análise interpretativa, 

que se traduz em tomar uma posição própria a respeito das ideias enunciadas, superando a 

estrita mensagem do texto, lendo nas entrelinhas, forçando o autor a um diálogo, e explorando 

a fecundidade das ideias expostas, dialogando-as (SEVERINO, 2007). A pesquisa qualitativa, 

nesse contexto mostra-se, além de adequada, de grande importância “para o desenvolvimento 
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de estudos de adaptação organizacional” (AMBONI, 1997), caso desta pesquisa que visa a 

reorganização dos processos de gestão orçamentária à luz do conhecimento. 

Além da realização das entrevistas, a observação participante ao longo de dois exercícios 

fiscais, à luz do arcabouço teórico que norteou a realização da pesquisa, com o propósito de 

acompanhar e colher dados tanto sobre o processo de elaboração, quanto sobre o processo de 

execução orçamentária possibilitou uma melhor compreensão dos temas da pesquisa e permitiu 

a adoção de uma posição fundamentada no tema estudado, procurando apoiar-se em 

argumentos válidos, lógicos e convincentes sob uma perspectiva crítica do assunto, 

caracterizando a abordagem qualitativa e exploratória (BOGDAN, DEVAULT, TAYLOR, 

2016). 

Uma vez de posse dos dados e com o problema de pesquisa definido e constatado no estudo 

de caso, iniciou-se o desenvolvimento do modelo de gestão em consonância com as diretrizes 

e requisitos identificados a partir literatura científica descrita pela fundamentação teórica. Para 

tanto, as seguintes etapas foram realizadas ao longo da pesquisa. 

1. Propor um modelo de gestão que possibilite a incorporação do conhecimento dos 

gestores dos centros de custos aos processos de gestão orçamentária: do 

planejamento à execução; e a incorporação do conhecimento organizacional às 

práticas dos gestores (via dupla). 

2. Construir o modelo da organização (OM) da gestão orçamentária com base no 

CommonKADS, de modo a servir de base para a compreensão do domínio de 

pesquisa e proposição de sistemas de conhecimento (KS). 

3. Permitir, no modelo de gestão, a elicitação do conhecimento tácito de posse dos 

gestores com relação às métricas e indicadores orçamentários, tanto em termos de 

planejamento, quanto em termos de execução. 

4. Agregar ao modelo de gestão proposto recomendações em termos de gestão 

baseadas na gestão do conhecimento de modo a adequar os processos de gestão 

orçamentária à nova realidade da sociedade do conhecimento, caracterizada pelo 

uso intensivo do conhecimento. 

5. Projetar e implantar sistemas de conhecimento (KS) para suportar a reorganização 

os processos de elaboração e execução orçamentária e prover ferramentas de gestão 

baseada em conhecimento. 

6. Aplicar o modelo de gestão proposto para reorganização do processo de gestão 

orçamentária em uma empresa estudo de caso. 
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Com relação ao CommonKADS, os esforços foram concentrados no modelo de 

organização (OM), que forneceu as diretrizes para a construção dos sistemas de conhecimento, 

assim como sua implantação no estudo de caso. 

3.5. DELIMITAÇÃO E LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A pesquisa discute o domínio de gestão orçamentária sob a perspectiva corporativa, de 

organizações privadas. Embora exista um volume considerável de literatura sobre a gestão 

orçamentária na esfera pública, estes foram desconsiderados quando não apresentavam 

conceitos fundamentais sobre o domínio de pesquisa, abrangentes e que pudessem ser 

aplicados à contextos corporativos. A orçamentação na esfera pública apresenta 

particularidades e especificidades que não se aplicam ao domínio privado, e vice-versa 

(ANESSI-PESSINA et al., 2016). 

A revisão sistemática de Anessi-Pessina et al. (2016) verificou de forma ampla a literatura 

científica sobre orçamentação pública, compreendendo artigos publicados a partir de 1980. 

Dentre suas conclusões destaca-se o papel marginal da pesquisa sobre orçamentação na esfera 

pública no contexto de pesquisas de gestão e contabilidade, em contraste com o domínio 

privado, no qual a gestão orçamentária ocupa papel de destaque dentre os tópicos de gestão e 

contabilidade (KENNO et al., 2018). 

 Anessi-Pessina et al. (2016) também destacam funções da orçamentação na esfera pública 

que não encontram paralelos no âmbito privado, com destaque para funções alocativas, nas 

quais parte da gestão pública é implementada via orçamentação, como o loteamento de cargos 

e definição de prioridades de governo através da alocação de recursos. Corroboram esses 

argumentos os achados da revisão sistemática de Sicilia e Steccolini (2017, p. 905), para quem 

os orçamentos públicos são instrumentos de barganha e alocação de poder. Para as autoras os 

orçamentos corporativos, também, são mais rígidos e apresentam percentuais superiores de 

empenho orçamentário, além de não possuir missão clara, com estrutura de decisão difusa e 

múltiplos propósitos que vão além da otimização da alocação dos recursos. 

A tese delimita-se, ainda, pelo orçamento corporativo de receitas e despesas, que produz o 

resultado corrente, decorrente das operações e negócios da companhia, conforme definidos por 

Frezatti (2015). Embora existam outros orçamentos, como orçamento de investimentos, que 

gerencia o dispêndio de capital; e outras estruturas de controle, como fluxo de caixa, esses 

estão além do escopo deste trabalho. 
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A tese trabalha com a primeira estratégia de DSR conforme definida por Iivari (2015), que 

parte de uma classe geral de problemas para construção de um meta-artefato, que pode ser 

instanciado ou não para verificar sua aplicabilidade. Nesse sentido, o problema de pesquisa da 

tese advém da literatura, e emerge a partir das revisões sistemáticas da literatura científica e 

demais constructos teóricos da tese, como a caracterização da assimetria da teoria da agência 

como uma assimetria de conhecimento. Uma vez definido o problema, este é constatado 

empiricamente na empresa estudo de caso, utilizada também, e primariamente, para 

instanciação do modelo, de modo convergente com a proposta da Iivari (2015). 

Desse modo, embora a estratégia metodológica adotada advém de uma generalização de 

uma classe de problemas, fundamentada na DSR, o estudo de caso pode limitar a generalização 

dos resultados da pesquisa, requerendo novos estudos para expansão do escopo da 

aplicabilidade da solução proposta.
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4. MODELO DE GESTÃO ORIENTADO AO CONHECIMENTO 

Este capítulo detalha o modelo de gestão proposto pela tese. Para tanto, a seção 4.1 

sumariza os achados da literatura na forma de diretrizes e requisitos que devem ser 

contemplados pelo modelo. A seção 4.2 apresenta o estudo de caso e detalha as respectivas 

planilhas CommonKADS. Já a seção 4.3 apresenta o modelo proposto e discorre sobre seus 

componentes e forma de trabalho; enquanto a seção 4.4 trata da aplicação no modelo e 

resultados na empresa estudo de caso. 

Em linhas gerais, este capítulo está enquadrado nas etapas II a VI da DSR, conforme 

definição de Peffers et al. (2007), e abrange tanto as definições quanto a estrutura, requisitos, 

componentes (etapas II e III) e elementos do modelo (Etapa IV); quanto seu projeto, 

desenvolvimento (Etapa IV) e respectiva demonstração através da aplicação no estudo de caso 

(Etapas V e VI). 

4.1. DIRETRIZES E REQUISITOS DO MODELO 

Esta seção, assim como esta pesquisa, trabalha com a primeira estratégia de DSR definida 

por Iivari (2015), na qual o ponto de partida para a proposição de uma solução é uma classe de 

problemas (problema geral). Desse modo, as diretrizes e os requisitos do modelo de gestão 

foram identificados e extraídos a partir da literatura científica sobre o domínio de gestão 

orçamentária de organizações corporativas privadas. Nesse contexto, o modelo de gestão 

proposto representa o meta-artefato de base tecnológica delimitado pela DSR. 

 Embora Iivari (2015) tenha constatado que o relacionamento com um cliente [estudo de 

caso] não seja mandatório pela estratégia 1 de DSR, o acesso a um cliente pode enriquecer a 

condução da pesquisa DSR e contribuir para obtenção de resultados que enderecem mais 

assertivamente o problema geral (COENEN et al., 2018, p. 4). Compõe a pesquisa, em função 

disso, um estudo de caso que visa enriquecer e verificar na prática os achados da literatura 

científica. 

Com relação às etapas DSR definidas por Peffers et al. (2007), esta seção encontra-se na 

Etapa II da condução de uma pesquisa DSR, ocupando-se da delimitação dos requisitos e 

diretrizes que fundamentam a proposição da solução à classe de problemas identificada na 

literatura. 

O objetivo principal do modelo de gestão é reduzir a assimetria de informação e de 

conhecimento inerente ao domínio de gestão orçamentária. Para atingir o objetivo, optou-se 
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por não separar as diretrizes dos requisitos do modelo, agrupando-os em uma mesma seção, 

uma vez que as diretrizes derivam dos requisitos, ao mesmo tempo em que orientam a definição 

desses; e ambos buscam preencher as lacunas encontradas na literatura; assim como 

implementar aspectos ou funções identificadas na literatura que contribuem para atingir o 

propósito do modelo. 

O Quadro 17, exibido abaixo, contém as diretrizes e requisitos identificados a partir da 

literatura científica, complementados com diretrizes e requisitos específicos baseados em 

conhecimento, que buscam endereçar as lacunas encontradas na literatura, norteando o 

desenvolvimento do modelo de gestão. Foram mapeadas sete diretrizes e sete requisitos. 

Quadro 17 - Diretrizes e requisitos do modelo de gestão 

No. Diretriz 

1 Participação orçamentária 
2 Orçamento contínuo e adaptável 
3 Gestão da Performance através do orçamento 
4 Monitoramento e controle 
5 Redução dos custos de agência 
6 Redução do budget Slack 
7 Empregar o conhecimento organizacional 

No. Requisito 
1 Explicitar o conhecimento de posse dos gestores 

2 Prever estruturas que possibilitem o armazenamento e compartilhamento do conhecimento 

3 Implementar o fluxo de conhecimento em consonância com as diretrizes 
4 Implementar bases de conhecimento  

5 Implementar mecanismos de empenho orçamentário com base no conhecimento 
6 Prover ferramentas de acompanhamento em tempo real 

7 Implementar ferramenta de inferência e predição da receita 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Com relação à primeira diretriz, Kenno et al. (2018) destacam a grande quantidade de 

artigos científicos que a) relata casos de participação orçamentária em contextos diversos; ou 

b) preconiza a participação orçamentária como prática de gestão para sobrepor as limitações 

da gestão orçamentária tradicional16. A participação orçamentária busca envolver os gestores 

dos centros de custo e receita na elaboração e definição dos parâmetros e valores do orçamento, 

não limitando sua atuação à execução do orçamento (FROST, 2017; RIVERO, 2013). Há, 

contudo, algumas barreiras à participação discutidas pela literatura17, tanto culturais e de 

                                                
16 Para maiores informações sobre os limites da gestão orçamentária tradicional e os benefícios de participação 
orçamentária, pode-se consultar a seção 2.5 do capítulo 2, de fundamentação teórica. 
17 O Quadro do Tanase, 2013, elenca um conjunto de desvantagens ou dificuldades relacionadas à participação, 
e pode ser visto na seção 2.5 da fundamentação teórica. 
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contexto, quanto técnicas, relacionadas ao ferramental e formas de implementar a participação 

(KENNO et al., 2018; TANASE, 2013). 

Além da participação orçamentária, a gestão orçamentária deve implementar um orçamento 

contínuo, que se adapta às variações e mudanças no contexto da firma (diretriz 2). Mudanças 

exógenas e endógenas podem modificar consideravelmente o planejamento materializado na 

elaboração do orçamento, o que impõe a necessidade de ajustes ao orçamento de modo a refletir 

os novos cenários. Mais do que um orçamento flexível e adaptável, que possa acomodar ajustes 

pontuais, a literatura científica contém artigos que determinam a adoção de orçamentos 

contínuos (ARNOLD, ARTZ, 2019; FROW et al., 2010). O desafio em implementar 

orçamentos flexíveis reside na equação inversamente proporcional entre flexibilidade e 

controle. Por via de regra, orçamentos mais flexíveis implicam em renuncias com relação ao 

controle de execução orçamentária (FROW et al., 2010).  

Nesse contexto, o modelo de gestão busca conciliar ambas as dimensões implementando 

ferramentas baseadas em conhecimento que possibilitem a flexibilidade necessária para 

adaptar-se a contextos de incerteza e alta volatilidade através de projeções de receita mais 

acertadas, baseadas em inferências e input de conhecimento dos gestores. Ao mesmo tempo, 

mecanismos de empenho orçamentário para reduzir a volatilidade do próprio orçamento nesses 

contextos; e o armazenamento do conhecimento e as bases de conhecimento possibilitam obter 

maiores níveis de controle sobre o orçamento corporativo18. 

Prevê-se, ainda, a implementação de mecanismos de apuração de performance com base 

no orçamento (3ª diretriz). Arnold e Artz (2019) salientam que embora exista a possibilidade 

de trabalhar com orçamentos distintos para planejamento e apuração de performance, a grande 

maioria das organizações trabalha com um único orçamento para ambos. Observa-se que 

muitas vezes a performance dos gestores está atrelada indicadores também não financeiros e 

qualitativos, que devem ser contemplados no modelo de gestão. 

A gestão da performance dos gestores é um dos grandes motivos da existência dos desafios 

inerentes à gestão orçamentária. uma vez que influenciam diretamente a função de utilidade 

dos agentes e os motiva a tentar influenciar os parâmetros do orçamento, caracterizando budget 

slack e exacerbando os problemas advindos de contextos de assimetria, tanto de informação 

quanto de conhecimento (ARNOLD, ARTZ, 2019; KENNO et al., 2018; CHONG, STRAUSS, 

2017). 

                                                
18 Os detalhes com relação ao modelo de gestão encontram-se expostos na seção 4.3 deste capítulo. 
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As três primeiras diretrizes tornam evidente a necessidade de se implementar mecanismos 

de acompanhamento e monitoramento da execução orçamentária (diretriz 4), possibilitando o 

controle da execução, o que é especialmente relevante em contextos de atualização contínua 

do orçamento com base nas projeções, conforme advoga a 2ª diretriz. Além disso, a própria 

participação orçamentária (1ª diretriz), requer o emprego de ferramentas de acompanhamento 

que funcionam tanto para os agentes com relação aos seus respectivos orçamentos, como uma 

das formas de materializar a participação – também na execução e não somente na elaboração 

do orçamento; quanto do comitê de gestão orçamentária com relação aos agentes. Acompanhar 

e controlar a execução orçamentária é imperativo, não obstante, quando se afere a performance 

dos gestores através do orçamento (3ª diretriz). 

Com relação aos custos de agência (diretriz 5), Varela (2017) enumera i) os próprios custos 

com monitoramento e controle, que são necessários quando a) o principal e o agente possuem 

objetivos distintos; e b) quando o principal não consegue determinar se o agente se comporta 

adequadamente; e ii) os custos com perda residual, que constituem perdas à organização 

decorrentes das ações do agente. 

Enquanto os custos com monitoramento e controle podem ser aferidos, uma vez que a 

organização consegue determinar os valores de dispêndio ex-ante; os custos com perdas 

residuais, além da impossibilidade de aferição, que ocorre ex-post, não apresentam limites para 

os potenciais danos que possam causar à organização. Perdas residuais podem inclusive 

inviabilizar as operações e em última instância impossibilitar a continuidade dos negócios19 

(BERGH et al., 2019; VARELA, 2017; BENDICKSON et al., 2016; HOENEN, KOSTOVA, 

2015; EISENHARDT, 1989). 

Complementam o rol de custos de agência o Risco Moral (Moral Hazard), no qual um 

agente age de forma dissonante dos interesses do principal, seja por falta de incentivo ou falta 

de responsabilização pelos resultados decorrentes dessas ações, quando o agente não sofre as 

consequências das suas decisões ou ações; e a Seleção Adversa (Adverse Selection), que 

consiste em falhas na atribuição de agentes à determinadas áreas de responsabilidade do 

negócio, por parte do principal. A seleção adversa se manifesta quando o agente não apresenta 

as habilidades e capacitação necessárias para tomar determinadas decisões e desempenhar 

                                                
19 Um exemplo da ocorrência de perda residual é o caso da Sadia em 2008, quando o CFO (agente) executou 
operações de hedge cambial muito superiores às necessidades da companhia, cujas perdas foram superiores a 2,5 
bilhões de dólares, inviabilizando a continuidade dos negócios, o que resultou na incorporação da Sadia pela 
Perdigão, sua antiga rival, que a própria Sadia tentara comprar de forma hostil pouco tempo antes. 
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determinadas tarefas, mesmo que esteja bem-intencionado e alinhado aos interesses do 

principal (KOSTOVA, HOENEN, 2017; VARELA, 2017; BENDICKSON et al., 2016). 

O modelo de gestão proposto busca reduzir todos os custos de agência, com destaque para 

a perda residual e o risco moral. Espera-se, portanto, que a implementação de ferramentas 

baseadas em conhecimento atue nesse sentido. 

Sobre o budget slack (diretriz 6), ou folga orçamentária, espera-se que o modelo de gestão 

reduza substancialmente sua ocorrência, através da explicitação do conhecimento de posse dos 

gestores e acompanhamento em termos de conhecimento da execução orçamentária. As bases 

de conhecimento, também, devem contribuir para a formação de um histórico de conhecimento 

sensível às variações do nível de produção (receita) para cada tipo de dispêndio.  

A literatura científica identifica a folga orçamentária como um dos principais problemas da 

gestão orçamentária decorrente de assimetria de informação e conhecimento em um contexto 

de agência – formado pelos gestores dos centros de custos e receitas (DAUMOSER et al., 2018; 

KENNO et al., 2018; CHONG, STRAUSS, 2017; FROST, 2017; DAMRONGSUKNIWAT et 

al., 2015; ARNOLD, GILLENKIRCH, 2015; DE BAERDEMAEKER, BRUGGEMAN, 2015; 

LEE, 2015; CHURCH et al., 2012). O tópico é especialmente relevante quando se considera a 

gestão da performance no rol de competências da gestão orçamentária (diretriz 3), conforme 

apontam os trabalhos de Arnold e Artz (2019) e Chong e Strauss (2017). 

Para implementar as seis diretrizes expostas acima, o modelo de gestão deve empregar o 

conhecimento organizacional (diretriz 7) em prol da gestão orçamentária. As revisões 

sistemáticas da literatura conduzidas20 aferiram que não há menção pela literatura científica à 

utilização do conhecimento para endereçar os problemas de agência no contexto da 

orçamentação.  

Não obstante, diversos trabalhos científicos enumeram os problemas e desafios, e ressaltam 

as limitações, da gestão orçamentária organizacional, resultantes dos problemas de agência e 

assimetria de informação (ARNOLD, ARTZ, 2019; KENNO et al., 2018; HO, 2018; VAN 

DER STEDE, 2017; FROST, 2017; FREZATTI, 2015; RIVERO, 2013; ZELLER, METZER, 

2013; WELSCH, 2009). Nesse sentido, a caracterização da assimetria da teoria da agência 

como uma assimetria de conhecimento (seção 2.4 do capítulo 2, de Fundamentação Teórica) 

pavimenta o caminho e cria os alicerces para a proposição de soluções baseadas em 

conhecimento para resolver os problemas da agência e, no contexto deste trabalho, da gestão 

                                                
20 Vide a seção 3.2 do capítulo 3, de 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS para maiores detalhes sobre as revisões sistemáticas realizadas. 
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orçamentária organizacional. Torna-se natural, portanto, a ênfase à utilização do conhecimento 

organizacional como meio para resolver o problema de pesquisa. 

O Quadro 18, exibido abaixo, contém uma sumarização dos principais pontos de cada 

diretriz do modelo com as respectivas principais referências da literatura. 

Quadro 18 - Diretrizes do modelo: principais pontos e referências bibliográficas 

1. Participação 
orçamentária 

• Os gestores devem participar ativamente da elaboração do orçamento. 
• Deve-se envolver os gestores na definição dos parâmetros e valores do 
orçamento. 
• Deve-se sobrepor barreiras culturais e técnicas, definir ferramentas e formas de 
implementar a participação. 

Principais 
Referências 

KENNO et al., 2018; FROST, 2017; ARNOLD, GILLENKIRCH, 2015; 
HEINLE et al., 2014; RIVERO, 2013; TANASE, 2013; LAVARDA, 
ALMEIDA, 2013; SHIELDS, SHIELDS, 1998 

2. Orçamento 
Contínuo e 
Adaptável 

• Mudanças exógenas e endógenas podem modificar consideravelmente o 
planejamento orçamentário. 
• O orçamento deve ser ajustado continua e dinamicamente para refletir os novos 
cenários. 
• Deve-se resolver a equação inversamente proporcional entre flexibilidade e 
controle. 
• Adaptar-se a contextos de incerteza e alta volatilidade através de projeções de 
receita mais acertadas, baseadas em inferências e input de conhecimento dos 
gestores. 

Principais 
Referências 

ARNOLD, ARTZ, 2019; KENNO et al., 2018; RIVERO, 2013; ZELLER, 
METZGER, 2013; FROW et al., 2010 

3. Gestão da 
Performance 
através do 
orçamento 

• Orçamento único para planejamento, execução e performance. 
• O orçamento deve prever atributos não financeiros para apuração da 
performance (qualidade, capacitação, etc.). 
• A gestão da performance influencia diretamente o comportamento e função de 
utilidade dos agentes. 
• Principal causador do budget slack e problemas de agência no contexto da 
gestão orçamentária. 

Principais 
Referências 

ARNOLD, ARTZ, 2019; HO, 2018; CHONG, STRAUSS, 2017; 
BENDICKSON et al., 2016; ARNOLD, GILLENKIRCH, 2015 

4. 
Monitoramento 
e Controle 

• Ferramentas de acompanhamento que funcionam tanto para os agentes quanto 
para o principal. 
• Materializar a participação também na execução e não somente na elaboração 
do orçamento. 
• Indispensável para apuração da performance dos gestores. 

Principais 
Referências 

ARNOLD, ARTZ, 2019; DAUMOSER et al., 2018; KENNO et al., 2018; HO, 
2018; CHONG, STRAUSS, 2017; 

5. Redução dos 
custos de 
agência 

• Monitoramento e controle: finitos e determinados ex ante. 
• Perda Residual: podem ser infinitos e difíceis de prever; ex post. 
• Risco moral: comportamento do agente dissonante dos interesses do principal, 
quando o agente não sofre as consequências das suas ações. 
• Seleção adversa: o agente não apresenta as habilidades e capacitação para 
tomar decisões e agir de acordo com os interesses do principal. 

Principais 
Referências 

BERGH et al., 2019; DAUMOSER et al., 2018; KOSTOVA, HOENEN, 2017; 
VARELA, 2017; BENDICKSON et al., 2016; HOENEN, KOSTOVA, 2015; 
HEINLE et al., 2014; EISENHARDT, 1989 
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6. Redução do 
budget slack 

• Principal situação decorrente dos problemas de agência e assimetria 
• Agentes buscam influenciar a alocação de recursos criando folga orçamentária. 
• A assimetria de informação e conhecimento torna difícil a verificação dos 
níveis de alocação de recursos pelo principal. 
• Deve-se criar mecanismos e ferramentas baseadas em conhecimento que 
explicitem o conhecimento dos gestores e possibilitem acompanhar a execução 
orçamentária. 

Principais 
Referências 

DAUMOSER et al., 2018; KENNO et al., 2018; CHONG, STRAUSS, 2017; 
FROST, 2017; DAMRONGSUKNIWAT et al., 2015; ARNOLD, 
GILLENKIRCH, 2015; DE BAERDEMAEKER, BRUGGEMAN, 2015; LEE, 
2015; CHURCH et al., 2012; DUNK, 1993 

7. Empregar o 
conhecimento 
organizacional 

• Há clara evidência na literatura científica das limitações e desafios da gestão 
orçamentária resultantes dos problemas de agência e assimetria da informação. 
• A caracterização da assimetria de informação como assimetria de 
conhecimento pavimenta o caminho e cria os alicerces para a proposição de 
soluções baseadas em conhecimento. 
• Deve-se criar ferramentas que possibilitem a utilização do conhecimento 
organizacional em prol da gestão orçamentária. 
• As ferramentas são compostas por sistemas de conhecimento (KS); bases de 
conhecimento; e processos de gestão do conhecimento 

Principais 
Referências 

ARNOLD, ARTZ, 2019; DAUMOSER et al., 2018; KENNO et al., 2018; HO, 
2018; VAN DER STEDE, 2017; FROST, 2017; FREZATTI, 2015; RIVERO, 
2013; ZELLER, METZER, 2013; WELSCH, 2009 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com relação aos requisitos do modelo, estes foram determinados de modo a atender às 

diretrizes expostas acima, e seu detalhamento pode ser observado no Quadro 19, exibido abaixo. 

Neste, os sete requisitos identificados foram desdobrados em itens que o modelo de gestão 

deve atender, com o objetivo de melhorar a compreensão a cerca de cada requisito, e também 

organizar o trabalho de construção do modelo. 

Quadro 19 - Requisitos do modelo de gestão proposto 

1. Explicitar o conhecimento de posse dos gestores 

a. Os gestores devem inputar o conhecimento relacionado a cada tipo e nível de dispêndio. 
b. Cada fonte de receita ou despesa deve ter conhecimento associado. 
c. O principal (comitê de gestão orçamentária) deve tornar explícitos os conhecimentos sobre 
apuração de performance, distintos para cada agente em função das particularidades do seu centro 
de custos. 

2. Prever estruturas que possibilitem o armazenamento e compartilhamento do 
conhecimento 

d. O conhecimento explicitado deve estar disponível tanto para os agentes quanto para o principal. 
e. O modelo deve prever a possibilidade de compartilhar o conhecimento entre os envolvidos. 
f. O conhecimento envolvido na elaboração do orçamento deve estar disponível aos gestores 
durante toda a execução orçamentária. 

3. Implementar os fluxos de conhecimento em consonância com as diretrizes 
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g. Os fluxos de conhecimento devem prever e fomentar a participação orçamentária. 
h. Os fluxos de conhecimento devem prever ajustes contínuos, que surgem do lado da receita e 
refletem nos custos, e vice-versa. 
i. Deve-se levar em consideração a gestão da performance nos fluxos de conhecimento entre 
principal (comitê) e agentes (gestores). 
j. Os fluxos de conhecimento devem buscar detectar e destacar situações de perda residual ou 
seleção adversa. 

4. Implementar bases de conhecimento  

k. As bases de conhecimento devem ser estruturadas de modo a conter o histórico da gestão 
orçamentária de exercícios anteriores, além da atual: tanto o histórico de elaboração, quanto de 
execução orçamentária; além do histórico da gestão de performance 
l. As bases de conhecimento devem estar disponíveis para consulta mediante requisição do 
principal ou dos agentes. 
m. As bases de conhecimento devem conter uma hierarquia de acessos, de modo a restringir ou 
liberar acesso com base nas diretrizes da organização 

5. Implementar mecanismos de empenho orçamentário com base no conhecimento 

n. O empenho orçamentário busca reduzir a ocorrência de budget slack ao empenhar parte dos 
recursos disponíveis para dispêndio para uma determinada conta / centro de custo. 
o. O empenho orçamentário deve ocorrer de forma dinâmica, com inferências a partir das bases de 
conhecimento (histórico) e também da projeção de receita (requisito 7). 

6. Prover ferramentas de acompanhamento em tempo real 

p. As ferramentas de monitoramento e acompanhamento devem ser orientadas ao conhecimento. 
q. Tanto o principal quanto os agentes devem contar com ferramentas para acompanhar a execução 
orçamentária em tempo real, contrastando a execução com o planejamento e também com o 
histórico (bases de conhecimento). 

7. Implementar ferramenta de inferência e predição da receita 

r. A predição de receita deve ocorrer com base em conhecimento extraídos das bases de 
conhecimento, alinhado ao input dos gestores de centros de receita sobe projeções de receita. 
s. O modelo de gestão deve contar com estruturas que possibilitem aos gestores o input de 
conhecimento sobre receita futura, incluindo intuição sobre possibilidades de fechamento de 
negociações em andamento. 
t. Deve-se ajustar dinamicamente o orçamento com base nas projeções de receita. 
u. Discrepâncias nos custos de produção podem resultar em ajustes do nível de receitas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os itens de cada requisito, conforme organizados no Quadro 19, são autoexplicativos e na 

maioria dos casos transmitem com clareza seu respectivo objetivo. Alguns tópicos, no entanto, 

podem requerer um detalhamento adicional. Dentre esses, destacam-se os tópicos h; j; o; s; t; 

e u, que são detalhados nos próximos parágrafos. 

Sobre o item (h), as variações nas projeções da receita podem afetar os níveis de alocação 

orçamentária de determinados custos, se o conhecimento envolvido na determinação do seu 

nível de dispêndio assim constatar; isto é, alguns custos são sensíveis ao nível de receita, como 

matéria prima e, a partir de um determinado nível de ocupação da capacidade, também mão de 

obra. Nesses casos, em ocorrências de incrementos substanciais de receita, não previstos 



 106 

anteriormente, os custos orçados devem ser ajustados dinamicamente, e vice-versa. Desse 

modo, a aferição do resultado entre planejamento e execução será automaticamente ajustada 

para refletir o novo cenário de receita, resultando em uma constatação de desempenho 

satisfatório, ou não, por parte do agente, a partir de níveis de valores distintos daqueles 

previstos no orçamento original. 

Esse mecanismo busca reduzir a ocorrência de problemas de agência ao empregar o 

conhecimento sobre essas situações para aferição dinâmica dos valores orçamentários, o que 

automaticamente reduz, também, a probabilidade de ocorrência de folgas orçamentárias. 

Com relação ao item (j), o modelo de gestão deve destacar discrepâncias relevantes com 

relação ao orçamento e às projeções de receita, com o intuito de detectar desvios decorrentes 

de problemas de agência, com destaque para a perda residual e a seleção adversa, que 

apresentam o maior potencial de disrupção e os maiores riscos à organização. 

Já o item (o) trata do empenho dinâmico de recursos das contas de acordo com racionais 

de conhecimento pré-determinados, construídos a partir das bases de conhecimento, e ajustados 

continuamente de acordo com as projeções de receita. O empenho orçamentário constitui uma 

ferramenta relevante para reduzir a miríade de situações nas quais um comportamento 

oportunista de agente pode se manifestar, e a longo prazo funciona como mecanismo de 

inferência sobre o nível ótimo de dispêndio para determinada conta (de custo ou despesa), 

auxiliando a definição dos valores a orçar, uma vez que conduz a execução para níveis cada 

vez mais ajustados. 

Os itens (s) e (t) tratam da elicitação do conhecimento de posse da operação comercial da 

organização, e tem como objetivo final o ajuste dinâmico dos níveis de dispêndio com base nas 

projeções de vendas, o que constitui, no contexto do modelo proposto, a fundação para 

implantação de um modelo de produção baseado em demanda.  

Organizações de modo geral, e aquelas com ciclos curtos de venda em particular, o que por 

vezes é da natureza do negócio e por vezes é imposto por cenários macroeconômicos de 

incerteza e opacidade (TALEB, 2012), tendem a apresentar maior volatilidade, o que reflete 

em dificuldades e desarranjos nas funções de alocação de recursos: elaboração e execução 

orçamentária (DAUMOSER et al., 2018). Mecanismos de projeção mais assertivos, baseados 

em conhecimento, portanto, contribuem com os processos de gestão orçamentária quando 

integrados à cadeia de produção, endereçando diretamente alguns dos desafios encontrados na 

literatura, dentre esses os elencados por Daumoser et al. (2018), Kenno et al. (2018), e Chong 

e Strauss (2017). 
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A equação de ajuste dinâmico do orçamento dos custos de produção / ocupação da 

capacidade produtiva com base na receita, o que é descrito pelos itens (s) e (t), funciona 

também de modo inversamente proporcional – item (u); isto é, discrepâncias substanciais nos 

custos, independente do motivo – choque de oferta, oscilação dos custos de commodities, etc., 

podem resultar em necessidades de ajuste dos níveis de preço, o que reflete nas projeções 

comerciais, o que deve ser contemplado pelo modelo de gestão proposto. 

Além das diretrizes e requisitos para fundamentar a proposição do modelo de gestão, um 

estudo de caso foi conduzido em uma empresa corporativa, a partir do qual foram geradas as 

planilhas CommonKADS, em consonância com o arcabouço teórico, complementando o rol 

de insumos para a arquitetura do modelo de gestão, apresentado na seção 4.3. 

4.2. ESTUDO DE CASO 

Com o objetivo de verificar na prática os achados da literatura com relação ao problema 

de pesquisa e também com relação a identificação das diretrizes e requisitos a partir dos 

constructos teóricos encontrados, foi realizado um estudo de caso em uma empresa privada. 

Optou-se se por realizar o estudo de caso em uma empresa de serviços, do segmento de 

hospitalidade. Esta opção foi realizada em função da maior complexidade encontrada em 

operações em serviços de modo geral (CORRÊA, GIANESI, 2018), e de hotelaria e 

hospitalidade em particular; nas quais os processos são mais emergentes, pouco planejados 

e com numerosas variações, o que amplifica os desafios da gestão orçamentária (UYAR, 

BELGIN, 2011; STEED, GU, 2009), quando comparados com operações industriais, mais 

estruturadas e previsíveis do ponto de vista de produção, política comercial e distribuição 

(CORRÊA, GIANESI, 2018; ZEITHAML et al., 2011). 

Não obstante, a indústria de serviços é responsável por 70% do PIB global, e continua 

crescendo com índices maiores que os das indústrias de transformação e manufatura (WAN, 

CHAN, 2019). Para as autoras, compõe o rol de explicações para o descompasso no 

crescimento entre serviços e indústria o rápido desenvolvimento de tecnologias de serviços, 

contexto no qual está inserido este trabalho. 

Nesse sentido, acredita-se que um estudo de caso nesse segmento contribua para 

aprimorar as propostas do modelo de gestão, contribuindo para maior aderência ao universo 

de pesquisa, cujas demandas foram elicitadas a partir das diretrizes e requisições advindas 

da literatura. 
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Nesse contexto, o mercado de hospitalidade, cujo enfoque comercial implica a venda e 

comercialização de hospedagem e outros serviços (GOMEZELJ, 2016; JONES, 

LOCKWOOD, 2004), apresenta significativa relevância econômica no Brasil (COLLPY, 

2002). 

De acordo com dados do Ministério de Turismo do Brasil, o país recebeu 6,6 milhões 

de turistas estrangeiros em 2017, além de contabilizar 92 milhões de desembarques 

domésticos no mesmo período (BRASIL, 2018). Para atender a crescente demanda, a rede 

hoteleira do país compreende 10.341 empreendimentos hoteleiros, dos quais 53% 

correspondem a hotéis independentes, além de contar com 119 resorts – segmento da 

empresa estudo de caso (JLL, 2018). 

Apesar dos números expressivos, pode-se afirmar que a indústria de hospitalidade e 

turismo possui um grande potencial e espaço para crescimento no Brasil quando comparada 

com outros mercados. Para a Embratur (2015), o turismo contribui com 9% do PIB mundial. 

Já para WTTC (2018), a contribuição total da indústria de hospitalidade corresponde a 

10,4% do PIB mundial, enquanto que no Brasil corresponde a uma parcela de 3,6% do PIB 

segundo WTTC (2018), e 3,2% segundo Embratur (2015). Além disso, o turismo é 

responsável por 9,9% (um décimo) de todos os empregos a nível mundial, com o expressivo 

índice de 20% da criação de novas vagas trabalho ao longo da última década (WTTC, 

2018). 

O cenário econômico atual, o aumento da concorrência e o avanço da inflação, por outro 

lado, vêm causando erosão do nível de tarifas médias e compressão das margens de 

resultado operacional dos empreendimentos de hospitalidade no Brasil, que recuaram de 

24,6% da receita total em 2016 para 20,9% em 2017 (JLL, 2018). 

No contexto da indústria da hospitalidade, ao considerar o cenário exposto acima, torna-

se evidente a importância da gestão orçamentária para o êxito e perenidade de 

empreendimentos hoteleiros. Complementa essa constatação a afirmação de Steed e Gu 

(2009), para quem a indústria de hospitalidade apresenta oportunidades para melhoria da 

acuracidade e eficiência no âmbito da gestão orçamentária, o que segundo os autores 

também melhora a satisfação dos participantes (agentes). 

Empresas de hospitalidade são mais intensivas em termos de mão de obra, de modo 

geral, e apresentam operações semiestruturadas quando comparadas com as companhias do 

setor industrial (WIRTZ, ZEITAML, 2016), que conta com extenso planejamento (PCP – 

Planejamento de Controle de Produção), modelos de negócios mais estáveis e clientes 

definidos (CORRÊA, GIANESI, 2018).  
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Dessa forma, o convívio e atendimento de diversos públicos simultaneamente constitui 

o dia a dia da companhia, o que resulta em pressões, tanto em termos de precificação, 

distribuição, e planejamento e controle da produção, quanto em termos de gestão de custos 

e controle da execução orçamentária. O caráter dinâmico da operação, que acontece de 

forma emergente, na qual a conciliação de necessidades específicas de públicos distintos 

materializa-se, ainda, na forma de desafios e pressões adicionais à gestão orçamentária. 

A heterogeneidade, tanto do mercado da companhia quanto dos requisitos e 

componentes que compõem seus serviços, resulta em necessidades específicas em termos 

de conhecimento, seja para o planejamento da produção; condução das negociações 

comerciais; definições de alocação de recursos; quanto da execução e condução das 

atividades da companhia. 

Uma compreensão maior da gestão orçamentária no âmbito do estudo de caso foi obtida 

a partir da realização de entrevistas semiestruturadas com os gestores dos centros de custos, 

cujo roteiro encontra-se anexado ao final deste documento, no Apêndice I; além do 

acompanhamento in loco dos processos de elaboração e execução orçamentária; o que por 

sua vez possibilitou a confecção das planilhas do modelo da organização (OM) da fase de 

contexto do CommonKADS, com relação ao modelo de gestão proposto pela tese. 

Nesse sentido, o CommonKADS foi utilizado em um escopo mais amplo do que tão 

somente a proposição de um sistema de conhecimento, com foco no próprio modelo de 

gestão, que tem dentre seus componentes sistemas de conhecimento, mas busca resolver 

um problema organizacional através da adoção de sistemas sociotécnicos (KS) aliados a 

práticas e processos de gestão. 

O cenário encontrado na companhia, aferido através de acompanhamento empírico e da 

condução das entrevistas, evidenciou a existência de níveis altos de assimetria com relação 

à elaboração e execução do orçamento corporativo. Dentre os problemas de agência 

encontrados, destaca-se a opacidade com relação aos porquês das solicitações de alocação 

de recursos por parte dos gestores, que são empoderados e têm autonomia para tomar todas 

as decisões referentes a sua área de atuação no contexto da companhia. 

Esse cenário implica em custos de agência elevados, observados no estudo de caso. 

Dentre esses, destacam-se os relativamente frequentes estouros orçamentários; 

customizações excessivas dos produtos de modo emergente – o que pressiona 

adicionalmente os custos; além de áreas de conflito entre os gestores da operação e da 

operação de modo geral e a área comercial. Os conflitos decorrem principalmente de 
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mudanças bruscas do nível de produção, em função de variações igualmente bruscas nos 

níveis da demanda, percebidas através de variações repentinas nos volumes de receita. 

Essas variações resultam em desarranjos operacionais substanciais, em função da 

dificuldade em ajustar os níveis de dispêndios – como mão de obra, serviços contratados, 

insumos adquiridos, etc. – de imediato, de modo a acomodar o novo cenário. 

A partir desse cenário organizacional, em conjunto com as diretrizes e requisitos 

identificados na seção 4.1, iniciou-se o detalhamento da planilha CommonKADS OM1, 

transcrita no Quadro 20, exibido abaixo, cujo propósito foi prover uma compreensão maior 

com relação à empresa do estudo de caso, identificando desafios e oportunidades orientadas 

ao conhecimento no contexto da organização. 

Quadro 20 - OM1 – CommonKADS – problemas e oportunidades 
Modelo da Organização OM-1 - Planilha de Problemas de Oportunidades 
  

PROBLEMAS E 
OPORTUNIDADES 

1. O conhecimento sobre as reais necessidades em termos de 
recursos de cada centro de custo está de posse do gestor do CC / 
Receita. 
2. Muitos custos e despesas dependem da projeção de receita. 
3. A projeção de receita e o conhecimento sobre o andamento de 
negociações está de posse dos gestores dos centros de receita e 
respectivo time de vendas. 
4. Mercados distintos, de produtos distintos, criam desafios na 
orçamentação e podem criar conflitos e disputas pelo inventário; 
geridos por times distintos; 
5. Dificuldade em montar orçamentos assertivos e em aferir se os 
recursos solicitados são realmente necessários e se estão em um 
nível ótimo do ponto de vista de performance. 
6. Dificuldade em ajustar o orçamento em tempo de execução à 
performance de receita 
7. Desafios no acompanhamento da realização (execução) do 
orçamento. 
8. Gestores dos CC não possuem acesso em tempo real às 
informações de execução orçamentária; somente a posteriori 

9. Estouros frequentes de orçamento. 

CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL 

1. Uma dos melhores e mais expressivas empresas de hospitalidade 
do Brasil. 
2. Marca forte; projeção internacional; 
3. Atua no mercado corporativo (Eventos) e no mercado de Lazer 
(Varejo); 
4. Extensa rede de canais de distribuição; 
5. Operação Emergente; 
6. Distintos perfis concomitantes de clientes: Lazer x Eventos; 
Individual x Grupos; etc. 
7. Sensível a fatores externos: taxa de juros; cenário político-
econômico; variação cambial; inflação; 
8. Custo fixo alto; custos variáveis flutuam de modo expressivo em 
função dos produtos ofertados; 
9. Ampla gama de produtos na forma de semanas temáticas e 
produtos customizados para públicos / mercados distintos. 
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SOLUÇÕES 

1. KS de gestão orçamentária de custos e despesas; 
2. KS de gestão da receita; 
3. Processos de GC; 
4. Recomendações e práticas de GO baseados em conhecimento 
 
Objetivos: elicitação do conhecimento tácito envolvido; 
disseminação e compartilhamento do conhecimento em tempo real - 
redução da assimetria de conhecimento envolvida. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As soluções enumeradas na OM1 do Quadro 20 foram mapeadas a partir das diretrizes 

e requisitos detalhados a partir da literatura na seção 4.1 deste capítulo, e compõem as 

propostas do modelo de gestão. A realização do estudo de caso buscou aferir a aderência 

das soluções propostas na prática, e estas serão detalhadas na próxima seção, 4.3 deste 

capítulo, que trata da proposição do modelo de gestão orientado ao conhecimento. 

As entrevistas possibilitaram, também, alimentar a planilha CommonKADS OM2, 

descrita no Quadro 21. 

Quadro 21 - OM2 - CommonKADS - Aspectos Variantes 
Modelo da Organização OM-2 - Planilha de Aspectos Variantes 
  

Estrutura 

37 centros de custos e receita 
Comitê de gestão orçamentária composto pelo CFO e membros da 
diretoria executiva 
diretoria executiva 
conselho de administração 

Processos 

 
-> Elaboração do orçamento 
    • Deve considerar e refletir a estratégia corporativa 
    • Estabelece os targets em termos de receita; resultado operacional e 
resultado líquido 
    • Define as diretrizes de PLR e forma de trabalho e apuração da 
performance, incluindo a aferição de resultados por CC 
-> Execução orçamentária 
    • Acompanhamento da realização do orçamento no dia a dia 
    • Realização de ajustes nos níveis de dispêndio com o objetivo de 
cumprir o orçamento 
    • Realocação de recursos entre contas com espaço no orçamento 
para reequilibrar a saída de recursos 
    • Inferências e input de conhecimento para aferição das projeções de 
receita (ações comerciais também impactam as projeções) 
    • Ajustes dos valores orçados com base nas projeções de receita 
    • Empenho orçamentário 
    • Atualização contínua com base no realizado e ajustes das projeções 
e inferências sobre a receita futura 

Pessoas 
gestores dos centros de custos e receita 
diretoria executiva 
conselho de administração 

Recursos ERP / sistemas contábeis; 
Planilhas; 
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Conhecimento 

Operação e necessidades para atender cada tipo de hóspede e cada 
mercado: Lazer x Eventos; 
Mercado; ecossistema comercial; canais de distribuição; 
Produtos: sua composição e particularidades; 
Requisitos e necessidades de cada produto / temática; 
Alocação de recursos; 
Atendimento de públicos distintos simultaneamente; 
Alocação de mão de obra; 
Fornecedores; 
Insumos e CPV; 
Custos e despesas com serviços; 
Custos e despesas com terceiros; 
Outros custos e despesas; 
Racionais sobre a determinação dos valores de custos e despesas; 
Projeção de receita; 
Inferências sobre receita futura; 
Dinâmica da receita (composição, mercado, clientes, mix e 
precificação). 
  

Cultura & Poder 

Operação emergente; 
Gestores e liderança média empoderados; 
Grande flutuação na demanda; 
Comunicação informal e ad hoc; 
Grande interdependência entre centros de custo: gera tensão e conflito 
sobre a alocação de custos e despesas; 
Atuação em mercados distintos, o que cria pressões adicionais à 
operação; 
Sazonalidade impõe a criação constante de produtos, de custos e 
operação variáveis e de difícil aferição da relação custo x retorno; 
comercial x operação;  

Fonte: Elaborado pelo autor 

A OM2 do CommonKADS, descrita no Quadro 21, além de descrever a estrutura, 

processos, pessoas e recursos, detalha os conhecimentos requeridos pelos gestores para 

elaborar e executar o orçamento; A planilha conta ainda com uma descrição sobre cultura 

e poder, com destaque especial para o item de comercial versus operação, em função de a 

relação entre ambos ser fonte de tensão gerada a partir das variações nos volumes de 

vendas, que modificam os parâmetros e níveis de dispêndio de recursos pela operação, que 

requer uma janela de tempo a priori para definir os níveis de produção e, 

consequentemente, de gastos e consumo dos recursos definidos no orçamento.  

Descompassos entre a materialização da receita projetada e as definições do orçamento 

resultam invariavelmente em desvios de execução orçamentária e distanciamento dos 

objetivos definidos, comprometendo o resultado da organização. Esse cenário, por sua vez, 

fomenta de modo agressivo a busca pela inclusão de folgas orçamentárias por parte dos 

gestores operacionais, com o objetivo de criar mecanismos de absorção contra variações 

bruscas em termos de venda e consequente receita, exacerbando as assimetrias de 
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informação e conhecimento existentes. 

A planilha OM3 do CommonKADS, por sua vez, descreve as tarefas dos processos de 

elaboração (Quadro 22) e execução (Quadro 23) do orçamento, com os respectivos 

responsáveis e ativos de conhecimento envolvidos. 
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Quadro 22 - OM3 – CommonKADS – Detalhamento do processo de Elaboração do Orçamento 

Modelo da Organização OM-3 - CommonKADS - Detalhamento do Processo de Elaboração do Orçamento 

       

No. Tarefa Executada por Onde? Ativo de conhecimento K.I.* Sgnf.* 

1 Definições estratégicas 

Conselho de 
administração 

Diretoria executiva 

Reuniões de diretoria 

Reuniões de conselho 

Mercado; 

Variáveis macroeconômicas que impactam o 
negócio; 

Histórico; 

Necessidades em termos de geração de caixa; 
Posicionamento estratégico; 

Possibilidades e capacidades organizacionais; Sim 5 

2 

targets de receita; nível de 

dispêndios; resultado 
operacional; e resultado 

líquido 

Conselho de 

administração 
Diretoria executiva 

Gestores dos CC 

Reuniões de diretoria 

Reuniões de conselho 

Reuniões individuais 

com os gestores 
Reuniões do comitê de 

GO 

Cotações; negociações em andamento; 

Histórico; 
Funis de venda 

Custos e despesas de produção; 

Custos e despesas de comercialização e venda; 
Custos e despesas de marketing; 

Custos e despesas financeiros; 

Demais custos e despesas; 

Processos comerciais; 
Processos de produção; 

Processos Administrativos; Sim 5 

3 Orçamento por CC 

Comitê de GO 
Analistas de Gestão 

Gestor do CC Reuniões individuais 

Processos comerciais; 
Processos de Produção; 

Processos administrativos; 

Racionais de conhecimento para estabelecer 

cada tipo de custo ou despesa; 
Racionais de conhecimento para composição da 

receita: mix; precificação; mercado; 

Conhecimento sobre os impactos de variações 
sobre os racionais e consequentemente o nível 

de consumo de recursos; Sim 4 
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4 

Definições das regras de 

apropriação de custos e 

despesas por competência 

Comitê de GO 

Analistas de Gestão 

Gestor do CC 

Reuniões de trabalho 

do comitê de GO 

Natureza de cada tipo de custo / despesa 

Regras de apropriação Sim 3 

5 Compilação dos orçamentos 

Comitê de GO 

CFO 

Analistas de gestão 

grupos de trabalho do 

comitê de GO 

Definições estratégicas (tarefa 1) 

Targets estabelecidos (tarefa 2) 

Orçamentos por CC (tarefa 3) 
Racionais (tarefa 3) 

Consolidação dos orçamentos 

Apuração do resultado projetado Sim 2 

6 Ajustes ao orçamento 

Comitê de GO 

diretoria executiva reuniões de diretoria 

Orçamento compilado (tarefa 5) 

targets definidos (tarefa 2) 
Orçamentos por CC (tarefa 3) 

Definições estratégicas (tarefa 1) 

cenário e variáveis macroeconômicas (tarefa 1) Sim 4 

7 Definições performance 

Conselho de 

administração 
Diretoria executiva Reuniões de conselho 

Orçamento compilado e ajustado (tarefa 6) X 
targets e definições estratégicas (tarefas 1 e 2); 

PLR e remuneração variável de exercícios 

anteriores; 
Histórico de performance de exercícios 

anteriores; 

Racionais de conhecimento sobre os porquês dos 
níveis de execução do histórico; Sim 5 

8 

Definições das regras para 

empenho orçamentário 

Comitê de GO 

Gestor do CC 

grupos de trabalho do 

comitê de GO 

Racionais de conhecimento (tarefa 3) 

Regras de apropriação (tarefa 4) 

Lógica de dispêndio do recurso x conta 
Histórico 

Projeções de receita     
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9 Apresentação do orçamento 

Conselho de 

administração 
Diretoria executiva 

Comitê de GO 

Reuniões de conselho 
Reuniões com os 

gestores Orçamento ajustado Não 2 

10 

Apresentação das definições 

de performance 

Comitê de GO 

Analistas de Gestão 

Gestor do CC 

Reuniões individuais 

do comitê de GO com 

os gestores 

Orçamento ajustado (tarefa 6) 

Targets definidos (tarefa 2) 
Definições de performance (tarefa 7) 

Determinantes qualitativos de performance 

(qualidade, eficiência, etc.) Sim 3 

Legenda:           

*K.I. - Intensivo em Conhecimento       

* Sgnf. - Significância da tarefa           

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 23 - OM3 – CommonKADS – Detalhamento do Processo de Execução Orçamentária 

Modelo da Organização OM-3 - CommonKADS - Detalhamento do Processo de Execução do Orçamento 

       

No. Tarefa Executada por Onde? Ativo de conhecimento K.I. Sgnf. 

1 

Acompanhamento da 

execução orçamentária Gestor do CC 

No centro de custos 

ou receita 

Racionais de conhecimento para estabelecer cada 
tipo de custo ou despesa; 

Racionais de conhecimento para composição da 

receita: mix; precificação; mercado; 
Projeção de Receita; 

Dispêndios performados; 

Valores empenhados; 

Dispêndios a performar; 
Receita performada: segmentação; mix; 

precificação;  Sim 5 
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2 

Ajustes dos níveis de 
dispêndio para cumprir o 

orçamento Gestor do CC 

No centro de custos 

ou receita 

Racionais de conhecimento para estabelecer cada 

tipo de custo ou despesa; 

Racionais de conhecimento para composição da 
receita: mix; precificação; mercado; 

Projeção de Receita; 

Dispêndios performados; 
Valores empenhados; 

Dispêndios a performar; Sim 5 

3 

Realocação de recursos 

entre contas com espaço 
no orçamento  Gestor do CC 

No centro de custos 
ou receita 

Racionais de conhecimento para estabelecer cada 

tipo de custo ou despesa; 
Projeção de Receita; 

Dispêndios performados; 

Valores empenhados; 
Dispêndios a performar; Sim 2 

4 

Inferências e input de 

conhecimento para 

aferição das projeções de 
receita 

Diretoria Executiva 
Gestor do CC 

reuniões de diretoria 

No centro de custos 
ou receita 

Negociações em andamento 

Cenário e variáveis macroeconômicas 

Ritmo de vendas 
Comparativo com exercícios anteriores 

(ocorrências das vendas/antecedência x consumo 

dos produtos) 
Histórico 

Volume e qualidade de leads e prospects 

Calendário de produtos 

Estratégias de Revenue management – 
precificação dinâmica e variável conforme a 

demanda 

Utilização da capacidade x ociosidade 
Concorrência Sim 4 

5 

Ajustes nos valores 

orçados com base nas 

projeções de receita Comitê de GO 

Reuniões de trabalho 

do GO 

Projeções de receita atualizadas (tarefa 4) 

orçamentos por CC 

Racionais de conhecimento sobre lógica de cada 

custo ou despesa para realizar os ajustes Sim 4 
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6 Empenho orçamentário 

Comitê de GO 

Analistas de Gestão 

Reuniões de trabalho 

do GO 

Regras de empenho orçamentário 

Racionais de conhecimento sobre a lógica de cada 
custo ou despesa 

Racionais de empenho orçamentário Sim 3 

7 

Aferição da performance 

por CC 

comitê de GO 

Gestor do CC 

 

No centro de custos 

ou receita 

Níveis de cumprimento do orçamento 

Racionais de perfomance 

Ajustes orçamentários (orçamento contínuo) 
Valores empenhados 

Determinantes qualitativos de performance 

(qualidade, eficiência, etc.) Sim 4 

8 
Ajustes gerais aos 
parâmetros do orçamento 

conselho de administração 

diretoria Executiva 
Gestor do CC 

reuniões do conselho 
reuniões de diretoria 

Orçamento original (resultado do processo de 

elaboração) 

Orçamento ajustado (tarefas 1 a 6) 

resultados da execução orçamentária (tarefas 1 a 
6) 

posição da performance (tarefa 7) 

negociações em andamento 
cenário e variáveis macroeconômicas Sim 4 

9 

Ajustes do orçamento por 

centro de custo 

comitê de GO 

Gestor do CC 

reuniões de trabalho 

com cada gestor CC 

orçamento geral ajustado (tarefa 8) 

orçamento original (resultado do processo de 

elaboração) 
Racionais de conhecimento sobre as contas e tipos 

de dispêndio de cada CC Sim 3 

Legenda:           
*K.I. - Intensivo em 

Conhecimento       

* Sgnf. - Significância da tarefa           

Fonte: Elaborado pelo autor 
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De modo geral, o domínio de gestão orçamentária foi segmentado em dois grandes 

processos: o de elaboração do orçamento; e o de execução orçamentária. A gestão da 

performance permeia ambos, com as definições e regras de performance estabelecidas no 

primeiro; e a aferição e apuração de resultados no segundo. Não obstante, há uma miríade 

de tarefas (Quadro 22 e Quadro 23) envolvidas no domínio que poder-se-iam constituir 

processos distintos. Optou-se, no entanto, por agrupá-las nesses dois grandes processos, o 

que segue a lógica de segmentação encontrada na literatura científica (KENNO et al., 

2018); e contribui tanto para a construção quanto para a exposição do modelo de gestão e 

seus componentes de modo organizado e de fácil compreensão, tanto para aplicação (seção 

0. deste capítulo) quanto para comunicação e descrição do modelo proposto (seção 4.3 

deste capítulo). 

A partir da planilha OM3 e da identificação dos ativos de conhecimento, foi possível 

realizar a descrição dos ativos de conhecimento e suas principais características utilizando 

como base a planilha CommonKADS OM4, o que pode ser observado no Quadro 24. A 

descrição das etapas e tarefas dos processos e também dos ativos de conhecimento foi 

possível principalmente a partir das revisões de literatura, aliadas ao aprofundamento da 

compreensão do domínio de pesquisa, a partir da literatura científica; e através da imersão 

no estudo de caso e acompanhamento da elaboração e execução orçamentárias por dois 

exercícios fiscais consecutivos. 

Quadro 24 - OM4 - CommonKADS - Ativos de Conhecimento 

Modelo da Organização OM-4 - CommonKADS - Ativos de Conhecimento 

       

No. 

Ativo de 

conhecimento Detido por Utilizado em F* T* Q* 

1 

Necessidades em 
termos de geração de 
caixa 

CEO 
CFO 

toda a companhia 
definições estratégicas N N S 

2 Mercado 

Conselho de 
administração 
Diretoria 
executiva 

Definições estratégicas 
reuniões de conselho 
reuniões de diretoria 
células e centros de CC 
Ajustes (orçamento 
contínuo) N N N 

3 

Variáveis 
macroeconômicas que 
impactam o negócio 

conselho de 
administração 
Diretoria 
executiva 

Ajustes (orçamento 
contínuo) 
Definições estratégicas 
Estratégia comercial e de 
marketing N S N 
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4 Histórico de execução 
diretoria executiva 
comitê de GO 

Definições estratégicas 
Definições orçamentárias 
Definição dos níveis de 
dispêndio para o exercício S S N 

5 
Posicionamento 
estratégico 

conselho de 
administração 
Diretoria 
executiva 

Definições estratégicas 
reuniões de conselho 
reuniões de diretoria N N S 

6 

Possibilidades e 
capacidades 
organizacionais 

conselho de 
administração 
Diretoria 
executiva 
comitê de GO 

Definições estratégicas 
Definições orçamentárias 
Definição dos níveis de 
dispêndio para o exercício N S S 

7 

Cotações e 
negociações em 
andamento 

CCO  
time comercial 

Execução orçamentária 
Ajustes dinâmicos do 
orçamento (contínuo) N N N 

8 funil de vendas 
CCO  
time comercial 

Estratégia comercial 
Execução orçamentária 
Ajustes dinâmicos do 
orçamento (contínuo) N N N 

9 
Histórico de 
negociações 

CCO  
time comercial 

Operação comercial e de 
marketing N N N 

10 
Custos e despesas de 
produção 

Comitê de GO 
Gestores dos CC 

Células / Setores / 
Departamentos comercial 
operacional e 
administrativo 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária S N S 

11 

Custos e despesas de 
comercialização e 
venda 

Comitê de GO 
Gestores dos CC 

Células / Setores / 
Departamentos comercial 
operacional e 
administrativo 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária N N N 

12 
Custos e despesas de 
marketing 

Comitê de GO 
Gestores dos CC 

Células / Setores / 
Departamentos comercial 
e de marketing 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária S N N 

13 
Custos e despesas 
financeiros 

Comitê de GO 
Gestores dos CC 

Células / Setores / 
Departamentos comercial 
operacional e 
administrativo 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária S S S 

14 
Demais custos e 
despesas 

Comitê de GO 
Gestores dos CC 

Células / Setores / 
Departamentos comercial 
operacional e 
administrativo 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária N N N 
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15 Processos comerciais 
CCO  
time comercial 

Células / Setores / 
Departamentos comercial 
e de marketing 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária 
Definição dos racionais de 
conhecimento N N N 

16 Processos de produção Gestores dos CC 

Células / Setores / 
Departamentos 
operacionais e de 
produção 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária 
Definição dos racionais de 
conhecimento N N S 

17 
Processos 
administrativos Gestores dos CC 

Células / Setores / 
Departamentos 
Administrativos e de 
suporte 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária 
Definição dos racionais de 
conhecimento S N S 

18 

Racionais de 
conhecimento sobre 
cada tipo de custo ou 
despesa Gestores dos CC 

Elaboração do Orçamento 
Execução orçamentária N N N 

19 

Racionais de 
conhecimento de 
composição da receita: 
mix; precificação; 
mercado Gestores dos CC 

Elaboração do Orçamento 
Execução orçamentária N N N 

20 

Conhecimento sobre os 
impactos de variações 
sobre os racionais e 
consequentemente o 
nível de consumo dos 
recursos 

Comitê de GO 
Gestores dos CC 

Elaboração do Orçamento 
Execução orçamentária N N N 

21 
Natureza de cada tipo 
de custo / despesa  Gestores dos CC 

Células / Setores / 
Departamentos comercial 
operacional e 
administrativo 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária N N N 

22 Regras de apropriação 

CFO 
Diretoria 
executiva 
Comitê de GO 

Departamento financeiro  
reuniões do comitê de GO 
Células e setores da 
operação S N N 

23 
Targets ou objetivos 
comerciais 

CCO 
diretoria executiva 

Células / Setores / 
Departamentos comercial 
e de marketing 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária S S N 
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24 
Targets ou objetivos 
operacionais 

COO 
diretoria executiva 

Células / Setores / 
Departamentos de 
operações e produção 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária S S N 

25 
Targets ou objetivos 
em termos de resultado 

Conselho de Adm 
Diretoria 
executiva 
comitê de GO 

reuniões do conselho de 
ADM 
reuniões de diretoria S S S 

26 
Apuração do resultado 
projetado Comitê de GO Comitê de GO S S S 

27 Orçamentos por CC 
Comitê de GO 
Gestores dos CC 

Centros de Custo 
reuniões do comitê de GO 
reuniões de diretoria S S S 

28 
Consolidação dos 
orçamentos 

Comitê de GO 
Analistas de 
gestão Comitê de GO S N S 

29 
Orçamento compilado, 
consolidado, e ajustado 

Diretoria 
executiva 
comitê de GO Comitê de GO S N N 

30 

Histórico de 
performance de 
exercícios anteriores 

Diretoria 
executiva 
comitê de GO 
gestores dos CC 

reuniões do conselho de 
ADM 
reuniões da diretoria 
executiva 
Elaboração do Orçamento 
Execução orçamentária N S S 

31 

Racionais de 
conhecimento sobre os 
porquês dos níveis de 
execução do histórico Gestores dos CC 

Centros de Custos / 
despesas / receita 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária N N N 

32 

PLR e remuneração 
variável de exercícios 
anteriores - definições 

Conselho de 
administração 
Diretoria 
executiva 

reuniões do conselho de 
ADM 
reuniões da diretoria 
executiva N S N 

33 

PLR e remuneração 
variável de exercícios 
anteriores - níveis de 
execução e 
cumprimento 

Diretoria 
executiva 
Comitê de GO 

reuniões do conselho de 
ADM 
reuniões da diretoria 
executiva 
Centros de custos / 
despesa / receita N S N 

34 

Racionais de 
conhecimento sobre os 
porquês dos níveis de 
execução do histórico - 
PLR e remuneração 
variável 

Comitê de GO 
Gestores dos CC 

Comitê de GO 
Centros de custos / 
despesa / receita N N N 

35 
Lógica de dispêndio 
recurso X conta Gestores dos CC 

Centros de Custos / 
despesas / receita 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária N N N 
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36 

Definições de 
performance para o 
exercício corrente - 
conhecimento e 
racionais 

conselho de 
administração 
Diretoria 
executiva 
comitê de GO 

reuniões do conselho de 
ADM 
reuniões da diretoria 
executiva 
Centros de custos / 
despesa / receita N S S 

37 

Determinantes 
qualitativos de 
performance 

conselho de 
administração 
Diretoria 
executiva 
comitê de GO 

reuniões do conselho de 
ADM 
reuniões da diretoria 
executiva 
Centros de custos / 
despesa / receita N N N 

38 

Racionais de 
conhecimento para 
estabelecer cada tipo 
de custo ou despesa Gestores dos CC 

Centros de Custos / 
despesas / receita 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária N N N 

39 Projeção da receita 
CCO  
time comercial 

Centros de Custos / 
despesas / receita 
reuniões da diretoria 
executiva 
reuniões do conselho de 
Adm 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária S N N 

40 
Dispêndios 
performados 

Comitê de GO 
Gestores dos CC 

Execução orçamentária 
Ajustes dinâmicos do 
orçamento (contínuo) 
Centros de custos / 
despesas / receita 
Projeções de resultado S N N 

41 Valores empenhados 
Comitê de GO 
Gestores dos CC 

Execução orçamentária 
Ajustes dinâmicos do 
orçamento (contínuo) 
Centros de custos / 
despesas / receita 
Projeções de resultado N N N 

42 Dispêndios a performar Gestores dos CC 

Execução orçamentária 
Ajustes dinâmicos do 
orçamento (contínuo) 
Centros de custos / 
despesas / receita 
Projeções de resultado N N N 

43 

Receita performada: 
segmentação; mix; 
precificação 

CCO  
gestores dos CC 
comercial 
time comercial 

Execução orçamentária 
Ajustes dinâmicos do 
orçamento (contínuo) 
Centros de custos / 
despesas / receita 
Projeções de Receita 
Projeções de resultado S S S 
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44 
Negociações em 
andamento 

CCO  
gestores dos CC 
comercial 
time comercial 

Execução orçamentária 
Ajustes dinâmicos do 
orçamento (contínuo) 
Centros de custos / 
despesas / receita 
Projeções de Receita 
Projeções de resultado N N N 

45 

Cenário e variáveis 
macroeconômicas - 
aferição 

Conselho de Adm 
Diretoria 
executiva 
Comitê de GO 

reuniões do conselho de 
ADM 
reuniões da diretoria 
executiva N N N 

46 

Cenário e variáveis 
macroeconômicas - 
avaliação do impacto 
para o negócio 

Conselho de 
administração 
Diretoria 
executiva 

reuniões do conselho de 
Adm 
reuniões da diretoria 
executiva 
comitê de GO N N N 

47 Ritmo de vendas 

CCO  
gestores dos CC 
comercial 
time comercial 

Centros de Receita 
Execução Orçamentária 
reuniões da diretoria 
executiva S N S 

48 

Comparativo de vendas 
com exercícios 
anteriores: velocidade 
x antecedência x mix x 
volume 

CCO  
gestores dos CC 
comercial 
time comercial 

Centros de Receita 
Execução Orçamentária 
reuniões da diretoria 
executiva S S N 

49 

Calendário de produtos 
- lançamento; início de 
vendas; precificação 

CCO  
gestores dos CC 
comercial 
time comercial 

Centros de Receita 
Centros de Custos e 
Despesas 
Execução orçamentária N S S 

50 

Estratégias de revenue 

management - 
precificação dinâmica 
e variável conforme a 
demanda 

CCO  
gestores dos CC 
comercial 

Centros de Receita 
Centros de Custos e 
Despesas 
Execução orçamentária N N N 

51 

Utilização da 
capacidade x 
ociosidade 

diretoria executiva 
comitê de GO 

reuniões da diretoria 
executiva 
comitê de GO 
Elaboração orçamentária 
Execução orçamentária N N N 

52 Concorrência 
diretoria executiva 
comitê de GO 

Centros de Receita 
Execução Orçamentária 
reuniões da diretoria 
executiva S N N 

53 

Projeções de receita 
atualizadas 
dinamicamente 

CCO  
gestores dos CC 
comercial 

Centros de Receita 
reuniões de diretoria N N N 

54 
Regras de empenho 
orçamentário 

Diretoria 
executiva 
comitê de GO 
gestores dos CC 

Comitê de GO 
Centros de custos / 
despesa / receita N N N 
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55 
Racionais de empenho 
orçamentário Gestores dos CC 

Comitê de GO 
Centros de custos / 
despesa / receita N N N 

56 
Níveis de cumprimento 
do orçamento 

Comitê de GO 
Gestores dos CC 

Execução orçamentária 
Reuniões da diretoria 
executiva 
Centros de custos / 
despesas / receita S N S 

57 
Racionais de 
performance 

Diretoria 
executiva 
comitê de GO 
gestores dos CC 

Reuniões do conselho de 
administração 
reuniões da diretoria 
executiva 
Comitê de GO N N N 

58 
Ajustes orçamentários 
(orçamento contínuo) Comitê de GO 

Execução orçamentária 
Centros de custos / 
despesas / receita N N N 

59 
Aferição da 
performance corrente 

diretoria executiva 
comitê de GO 

Comitê de GO 
Centros de custos / 
despesa / receita S N S 

60 

Racionais de 
conhecimento sobre as 
contas e tipos de 
dispêndio de cada CC Gestores dos CC 

Centros de Custos / 
despesas / receita 
Elaboração orçamentária 
Execução Orçamentária N N N 

*F - Forma Correta           

*T - Tempo Correto       

*Q - Qualidade Correta           

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com relação aos ativos de conhecimento, esses constituem desdobramentos dos 

constructos teóricos discutidos no capítulo de fundamentação teórica e na seção que 

descreve as diretrizes e requisitos do modelo, detalhada neste capítulo. Ativos de 

conhecimento mapeados no estudo de caso, o que configura adições aos constructos 

teóricos já expostos (ativos 8 – funil de vendas; e 22 – regras de apropriação), são 

detalhados a seguir, com o objetivo de complementar a descrição dos ativos e melhorar a 

compreensão da problemática de pesquisa. 

Com relação ao funil de vendas (8), trata-se de conhecimento sobre negociações 

comerciais fechadas; além das prospecções e negociações em andamento, organizadas em 

formato de funil, com as prospecções e a captação de leads (potenciais clientes) no topo 

do funil, que estreita-se na medida em que as negociações avançam e convertem-se em 

negócios fechados. Trata-se de um ativo de conhecimento em função da alta demanda por 

input de conhecimento por parte dos atores comerciais com relação às probabilidades de 

fechamento do topo do funil. Esse conhecimento é fundamental para as projeções de 
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receita, que por sua vez influenciam o planejamento de produção e, consequentemente, o 

nível de dispêndio de recursos. Dispêndio que ocorre, por via de regra, a priori, antes da 

entrega do serviço (ou do produto final), o que implica na necessidade de planejamento 

operacional cujas variáveis determinantes são baseadas nas projeções de receita. 

O ativo de conhecimento 22 – de regras de apropriação, por sua vez, tem como objeto 

o conhecimento envolvido na apropriação de custos e despesas efetuados em regime de 

caixa para o regime de competência. Na prática, as regras de apropriação realizam a 

redistribuição dos montantes referentes a ações originárias executadas em momentos 

distintos daqueles em que a organização tomou ciência, ou foi intimada, a quitar uma 

obrigação. Situações de apropriação podem surgir também do lado da receita, embora 

configure uma situação mais incomum.  

Como exemplo, pode-se citar as obrigações com impostos e também dispêndios 

relacionados à comissionamentos. Com relação aos impostos, esses são estimados no 

orçamento, uma vez que dependem diretamente da performance de receita. No entanto, a 

apuração de impostos não diretamente ligados ao consumo (registro de venda) ocorre 

obrigatoriamente a posteriori. Embora seja definida a posteriori, essa apuração pertence à 

execução passada, do momento em que ocorreu a produção / comercialização do bem ou 

serviço e precisa, portanto, ser apropriada à devida competência. Dai o termo, e respectivo 

ativo de conhecimento, de regras de apropriação. 

O mesmo raciocínio é aplicado ao comissionamento de vendas, que é estimado a priori 

quando da elaboração do orçamento; e apuradas a posteriori com base nas vendas 

realizadas, com respectiva apropriação devida à receita gerada, em momento anterior. 

A produção das planilhas CommonKADS OM1 a OM4 visou a criação de um roadmap 

que consistiu-se em uma análise estruturada com o objetivo de melhor compreender o 

domínio de pesquisa, e culminou na planilha OM5, que provê uma síntese sobre a 

viabilidade da solução proposta, descrita no Quadro 25. 

Quadro 25 - OM5 - Análise de Viabilidade 
Modelo da Organização OM-5 - Documento de Análise de viabilidade 
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Viabilidade do ponto de 
vista do negócio 

1. Maior assertividade e menor desvio com relação à execução 
orçamentária; 
3. Melhor fluxo de trabalho e comunicação entre os CC; 
4. O valor agregado é percebido ao longo da cadeia de geração de valor 
e também resultado operacional tangível; 
5. Os custos do desenvolvimento e implantação serão absorvidos pela 
organização do estudo de caso; 
6. Mudanças organizacionais são requeridas na forma de elaborar e 
executar o orçamento corporativo; 
7. Deve-se contar com o comprometimento tanto do principal quanto 
dos agentes; além do apoio do corpo diretivo da organização (sponsor 

ou patrocinador/apoiador do projeto); 

Viabilidade técnica 

1. Integração com os sistemas legados 
2. Janela de tempo e cronograma devem acompanhar os períodos de 
elaboração de orçamento da empresa; 
3. O sucesso será medido de forma qualitativa e quantitativa: 
     através da percepção dos gestores; 
     através de métricas e comparativos de desvio orçamento x  
     realizado e do acompanhamento dos resultados da organização 
4. Implementar o mecanismo de inferência e predição do KS SGR 
constitui um desafio relevante. 
5. Domínio tecnológico para o design, arquitetura e construção dos 
KS; 
6. Domínio técnico dos processos que compõem o domínio de gestão 
orçamentária; 

Viabilidade do Projeto 

1. Há comprometimento dos stakeholders e atores envolvidos para 
prosseguir com as próximas etapas do desenvolvimento do modelo de 
gestão; 
2. Há comprometimento adequado tanto do principal quanto dos 
agentes envolvidos; 
3. Os recursos em termos de tempo, custos, equipamentos e mão de 
obra são adequados e possibilitam o desenvolvimento do modelo de 
gestão e seus componentes; 
4. A empresa estudo de caso financiará os custos de criação dos 
sistemas de conhecimento, dos quais em contrapartida será usuária e 
beneficiária; 
5. O conhecimento requerido para o desenvolvimento do modelo será 
provido pelo pesquisador a partir de estudos da literatura; em conjunto 
com os atores (principal e agentes) do estudo de caso; 
6. A competência em termos de decisões de arquitetura da solução e 
respectivos componentes será provida pelo pesquisador; a 
competência para construção dos KS será contratada via empresas de 
desenvolvimento de software; e a competência para aplicação do 
modelo será tanto do pesquisador quanto do principal e agentes do 
estudo de caso; 
7. As expectativas com relação à solução proposta foram alinhadas 
junto aos gestores do estudo de caso, e consistem em: i) atender aos 
objetivos de pesquisa; ii) endereçar os problemas de gestão 
orçamentária encontrados na literatura científica; iii) reduzir os 
problemas de assimetria de conhecimento; iv) obter orçamentos mais 
assertivos, baseados em conhecimento; v) melhorar a performance 
organizacional; vi) maximizar o retorno aos stakeholders. 
8. Com relação à comunicação quanto ao desenvolvimento e aplicação 
do modelo, esta ocorrerá ao longo do desenvolvimento e será centrada, 
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do ponto de vista do estudo de caso, no comitê de GO e nos gestores 
dos CC; 
9. Com relação aos riscos do projeto estes consistem principalmente 
em a) não atender aos objetivos de pesquisa; e b) não atender às 
expectativas da organização estudo de caso, que financiou a construção 
dos KS que compõem o modelo de gestão proposto. 

Ações Propostas 

1. Com relação ao Foco da solução: reduzir a assimetria de informação 
e conhecimento através da utilização do conhecimento; 
2. Com relação à solução: composta por sistemas de conhecimento 
(KS) e recomendações e diretrizes baseadas em conhecimento com o 
objetivo de reorganizar os processos de gestão orçamentário de modo 
orientado ao conhecimento; 
3. Com relação aos resultados esperados: orçamentos mais assertivos; 
menor desvio e maior aderência da execução à elaboração; 
4. Com relação aos custos: os custos de desenvolvimento tecnológico 
dos KS serão absorvidos pela empresa estudo de caso; 
5. Com relação aos benefícios: melhoria do resultado operacional; 
maior integração entre setores e células da organização; retenção do 
conhecimento pela organização; maior transparência; maior motivação 
dos gestores; cultura organizacional mais coesa e com foco na 
melhoria tanto quantitativa (resultado) quanto qualitativa (qualidade 
do produto/serviço e avaliação dos clientes); 
6. Com relação às ações de projeto, deve-se:  
    a) caracterizar a assimetria de conhecimento inerente ao domínio de 
pesquisa;  
    b) partir dos requisitos e diretrizes identificados na literatura 
científica;  
    c) acompanhar a elaboração e execução orçamentárias por dois anos 
consecutivos no estudo de caso;  
    d) definir a arquitetura e componentes do modelo;  
    e) definir a arquitetura e componentes dos KS;  
    f) supervisionar a construção dos KS;  
    g) integrar todos os componentes para formar o modelo de gestão;  
    h) reorganizar os processos de gestão orçamentária a partir do 
modelo de gestão; 
    i) aplicar o modelo de gestão na empresa estudo de caso 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A produção das planilhas CommonKADS OM1 a OM4 visou a criação de um roadmap 

que consistiu-se em uma análise estruturada com o objetivo de melhor compreender o 

domínio de pesquisa, e culminou na planilha OM5, que provê uma síntese sobre a 

viabilidade da solução proposta, descrita no Quadro 25. 

Nesse sentido, o CommonKADS foi utilizado em um escopo mais amplo do que tão 

somente a proposição de um sistema de conhecimento, com foco no próprio modelo de 

gestão, que tem dentre seus componentes sistemas de conhecimento, mas busca resolver 

um problema organizacional através da adoção de sistemas sociotécnicos (KS) aliados a 

práticas e processos de gestão. 

Como descrito anteriormente, a utilização do CommonKADS com um propósito 
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amplo, que visa o próprio modelo de gestão e não somente os sistemas de conhecimento, 

possibilitou o aprofundamento do entendimento dos requisitos e diretrizes do modelo. 

Dessa forma, foi possível utilizar o conhecimento gerado nas seções 4.1 e 4.2 deste 

capítulo para fundamentar a proposição do modelo, empregando também as planilhas 

CommonKADS, em conjunto com os achados da literatura científica.  

Ressalta-se que os avanços com relação à DSR propostos por Iivari (2015) e validados 

por Coenen et al. (2018), que culminaram com a proposição da estratégia 1 de DSR, criam 

o precedente metodológico-científico que embasa essa abordagem.  

Nesse sentido, a próxima seção ocupa-se da exposição da proposta do modelo de gestão 

orientado ao conhecimento para reorganizar os processos de gestão orçamentária. 

4.3. PROPOSIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO ORIENTADO AO CONHECIMENTO 

O modelo de gestão orientado ao conhecimento proposto pela tese possui três grandes 

componentes: Um KS para ser utilizado como ferramenta de elaboração e execução do 

orçamento; um conjunto de recomendações e proposições de práticas de gestão baseadas 

em conhecimento que visa materializar a reorientação e reorganização dos processos de 

gestão orçamentária de modo orientado ao conhecimento; e um KS de projeções baseado 

em inferências, que implementa a atualização contínua do orçamento, realizando ajustes a 

partir da evolução das projeções de receita. Tais ajustes atualizam os valores orçados de 

modo a refletir o novo cenário, a partir do conhecimento capturado nos KS, levando em 

consideração os resultados projetados quando da elaboração original do orçamento. Os 

componentes do modelo de gestão proposto podem ser vistos na Figura 12. 

Ressalta-se que as recomendações e proposições em termos de gestão encontram-se 

implementadas pelos KS propostos. Sua exposição destacada, à parte, visa uma melhor 

compreensão da dinâmica de funcionamento do modelo de gestão e seus respectivos 

componentes. 
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o orçado X realizado considerando o orçamento original e também o ajustado; além de d) 

ajustes através de input de conhecimento dos gestores, comitê de GO e diretoria executiva. 

Com base nisso, obtém-se um orçamento continuamente ajustado, com previsibilidade 

em termos de geração de caixa, e que permite aferir os resultados gerais da companhia em 

tempo real, com projeções constantemente atualizadas, incluindo os níveis de execução 

com relação às metas de performance, tanto qualitativas quanto quantitativas. 

Com relação aos KS que compõem o modelo de gestão (Figura 12), o KS de gestão 

orçamentária, denominado SGO, implementa os mecanismos de elicitação do 

conhecimento, na forma de racionais de conhecimento, imputados tanto pelos gestores, 

que determinam a lógica de alocação de recursos de forma dinâmica, quanto pelo principal, 

na forma de conhecimento sobre os objetivos organizacionais em termos de resultado, 

além dos racionais de conhecimento sobre performance. O KS possibilita, também, o 

acompanhamento em tempo real da execução orçamentária por parte dos gestores. Ao 

atualizar dinamicamente os valores orçados com base nas projeções a partir dos racionais 

de conhecimento definidos, o KS funciona como mecanismo de compartilhamento de 

conhecimento e efetiva utilização do conhecimento organizacional em prol da gestão 

orçamentária. 

O KS SGO executa também as regras de conhecimento relacionadas ao empenho 

orçamentário, em duas etapas: a) quando da definição das regras orçamentárias, com base 

no histórico de execução aliado ao racional de conhecimento que descreve a lógica do 

empenho; e b) quando da realização efetiva do empenho, reduzindo automaticamente as 

possibilidades de ocorrência de folga orçamentária, ao diminuir o espaço para alocação de 

recursos por conta no orçamento por centro de custos. 

De modo semelhante, o KS SGO executa também as regras de apropriação 

dinamicamente, com base na materialização da execução orçamentária (ocorrência de 

receitas e despesas); e nos racionais de conhecimento definidos a priori, que descrevem a 

lógica de apropriação por conta. 

O KS de projeções, denominado SGR, tem como função principal a inferência dos 

níveis de execução orçamentária, principalmente com relação à receita, o que por sua vez 

influencia diretamente as projeções de custos e resultados. Para isso, a entrada de 

conhecimento por parte dos gestores de CC de receita, na forma de probabilidades de 

fechamento das negociações em andamento, aliadas àquelas no topo do funil de vendas, e 

heurísticas comerciais imputadas ao sistema, é fundamental. Compõe o rol de informações 

e conhecimento necessários à inferência, ainda, o histórico de performance comercial, 
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analisado sob à luz do: i) calendário de produtos e datas comemorativas (variável ano a 

ano); ii) cenário macroeconômico e variáveis externas que afetam o negócio: câmbio; taxa 

de juros; nível de preço das commodities que impactam o negócio; dentre outros; e iii) 

racionais de conhecimento e heurísticas imputadas ao KS pelos gestores. A análise 

considera também a velocidade comparativa, com relação à exercícios anteriores – até 5, 

da performance de vendas geral; para determinado produto; cliente ou mercado. 

A ferramenta de construção de cenários contida no KS SGR possibilita, além disso, a 

criação de cenários baseados em conhecimento, que se utilizam do conhecimento dos 

gestores para trabalhar com diferentes possibilidades de performance e uso da capacidade 

produtiva, com inferência do resultado de ações comerciais e/ou de produto. Esses inputs 

de conhecimento são armazenados pelo KS nas bases de conhecimento, que os utiliza para 

aprimorar os mecanismos de inferência, ao comparar a execução com os cenários 

previstos, tanto em termos de receita (adiciona ou a menor), quanto em termos de custos 

e despesas e, consequentemente, de resultado (Figura 17 e Figura 18). 

A Figura 17 exibe a ferramenta de construção de cenários do KS SGR do modelo de 

gestão, na qual podem ser observados: na área (a) As informações sobre o desempenho de 

exercícios anteriores e também do orçamento corrente, com relação às unidades de 

produção totais (PAX Total); Receita Média por unidade de produção (RM); além das 

informações de receita e despesas. As informações dispostas na ferramenta correspondem 

ao período de apuração da seleção (c); no qual pode-se trabalhar com múltiplos períodos, 

o que confere flexibilidade e amplia o poder de análise da ferramenta, para analisar 

sazonalidade, trimestres ou semestres compostos, por exemplo, dentre outras 

possibilidades. 

Além disso, a base de comparação dos cenários a criar pode ser realizada com base em 

um único exercício passado, com o orçamento, ou ainda com uma média da execução de 

múltiplos exercícios anteriores (b). O que é refletido nas informações dispostas na área 

(d), que compila as informações de acordo com a seleção das áreas (b) e (c). 

A partir disso, a ferramenta possibilita a criação de até 4 cenários distintos (e), com 

variações baseadas em conhecimento (f) das unidades de produção (l), RM por unidade de 

produção (m), e custos e despesas extras que incorrer-se-iam para executar cada cenários 

(f) para cada segmento (k) de produção (Figura 18). Nesse sentido, a ferramenta considera 

também as regras de apropriação baseadas em conhecimento advindos do processo de 

elaboração orçamentária, que podem adicionar ou retirar custos ou despesas de cada 

cenário automaticamente. 
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O input de racionais de conhecimento variáveis por cenário é realizado pela parte da 

ferramenta exibida na área (f) da Figura 17. Desse modo, pode-se adicionar ou retirar 

custos e despesas adicionais que são requeridas para executar cada cenário, com base no 

conhecimento dos gestores. 

Os cenários criados refletem em alterações em termos de resultado, expostas nas áreas 

(i), que exibe as variações em termos de receita, RM e resultado operacional, ou LAJI – 

Lucro Antes dos Juros e Impostos; (h), que contém as variações em termos de custos e 

despesas por cenário ;e (g), que exibe os percentuais das variações; além de conter a 

margem de contribuição específica resultante dos parâmetros de cada cenário; isto é, a 

margem de contribuição específica das variações em termos de receita, custos e despesas 

de cada cenário. 











 144 

A partir do exposto na Figura 20 é possível visualizar como o KS possibilita ao gestor 

gerenciar os recursos do seu CC. Através o agrupamento dos tipos de dispêndio em 

receitas, custos e despesas (a) e listagem dos tipos de dispêndio, agrupados em contas (b); 

o gestor pode verificar em tempo real o nível de utilização de recursos de modo 

comparativo ao orçamento, com as respectivas variações, tanto para o período corrente 

(c), quanto para o exercício corrente (d). 

Um aspecto relevante com relação ao KS é o fato de as informações de orçamento 

(valores orçados) serem ajustados constantemente com base nas projeções provenientes 

do KS SGR e racionais de conhecimento definidos pelos gestores em conjunto com o 

comitê de GO. Um dos mecanismos para implementar os ajustes dinâmicos do orçamento 

é a possibilidade de visualizá-lo a partir dos custos e despesas por unidade de produção, 

denotados na Figura 20 pela área (e), a partir da qual pode-se modificar o modo de 

visualização entre valores absolutos e valores per capita, ou por unidade de produção. 

Os racionais de conhecimento imputados ao sistema definem a lógica de apuração dos 

valores per capita orçados, com base nas projeções, no histórico de realização 

orçamentária, e também com base nos racionais de conhecimento definidos pela 

ferramenta de cenários do KS SGR. 

Além disso, os valores contidos nas colunas de realizado, que representam a execução 

orçamentária – em tempo real, contam com os valores orçamentários empenhados e 

também apropriados, gerados dinamicamente a partir dos racionais de conhecimento 

definidos. 

A área (f), por sua vez, contém hiperlinks que possibilitam aos gestores imputar ao 

sistema o conhecimento sobre justificativas relacionadas ao respectivo desempenho 

orçamentário da conta, que será levado em consideração em dois momentos: a) quando da 

apuração da performance do gestor do CC; e b) quando da elaboração do orçamento do 

exercício subsequente, a partir do armazenamento desse conhecimento nas bases de 

conhecimento dos KS. Além disso, o hiperlink do nome de cada conta tem como função 

detalhar a composição dos valores realizados de cada conta, com a possibilidade de atrelar 

racionais de conhecimento específicos sobre cada dispêndio, individualmente, que são 

contrastados com os racionais determinados quando da elaboração do orçamento, 

acumulando uma base de conhecimento utilizada na elaboração de orçamentos 

subsequentes e aferições de performance. 

De modo análogo à exposição do KS SGO, a Figura 21 contém uma tela do KS SGR – 

que contém também a ferramenta de gestão de cenários, já detalhada.  
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O KS SGR tem dentre suas principais funções montar as projeções de receita, uma vez 

que esse é o ponto de partida para um conjunto de mecanismos do modelo de gestão 

voltados à inferência dos níveis de dispêndio e, consequentemente, de resultados 

operacional e líquido, ajustando dinamicamente os tanto o orçamento quanto as projeções 

de resultado. 

Desse modo, a Figura 21 apresenta uma tela de projeção de receita do KS SGR. Dentre 

as funcionalidades do sistema, está a possibilidade de comparação da projeção de períodos 

futuros com períodos passados (a). Pode-se comparar um determinado período com 

múltiplos períodos passados, utilizando múltiplos atributos (f) – exibidas pela Figura 22 

com a possibilidade de visualizar a receita sob diferentes perspectivas, como (c) segmento 

(Figura 21), cliente, evento, ou promotor (A seleção de atributos e dimensões para análise 

ocorre de modo similar a um sistema de Business Intelligence – BI, e permite a análise de 

informações sob múltiplas perspectivas, com a diferença de as projeções embutirem as 

inferências com base nos racionais de conhecimento existentes nas bases de conhecimento 

dos KS. 

Figura 23). 

Além disso, a ferramenta permite aferir também a velocidade de vendas, e a 

performance comparativa a outros períodos (e), uma vez que detalha o mês em que 

ocorreram as vendas totais (b) para aquele segmento no período selecionado. Essa aferição 

possibilita a determinação da performance de vendas futuras comparativamente à períodos 

passados, considerando o input de conhecimento dos gestores dos centros de receita com 

relação às negociações em andamento e heurísticas sobre probabilidades de fechamento 

das negociações e ponderações sobre as informações contidas no funil de vendas. Esses 

racionais de conhecimento são utilizados, por sua vez, para compor a projeção em conjunto 

com as informações de negociações fechadas, extraídas a partir dos sistemas legados ERP 

e sistema de gestão de vendas, caso seja utilizado pela organização. 
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de agência com ausência de assimetria ou com níveis de assimetria reduzidos. 

O tópico da aplicação do modelo de gestão no estudo de caso, iniciado no parágrafo 

acima, será continuado na próxima seção, que trata da aplicação do modelo de gestão 

propriamente dita. 

4.4. APLICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO 

A aplicação do modelo de gestão na empresa objeto do estudo de caso ocorreu ao longo 

de dois exercícios fiscais consecutivos, e iniciou-se com a implantação do KS SGO, que 

incorporou gradualmente as implementações dos componentes do modelo em consonância 

com as diretrizes e requisitos estabelecidos, incluindo as práticas de gestão relacionadas 

ao empenho e apropriação orçamentários, além dos processos de gestão de conhecimento. 

Após a conclusão da implementação do KS SGO (início do exercício fiscal de 2017), 

o KS SGR foi implantado (final do exercício fiscal de 2017). Essa dinâmica de 

implementação serial ocorreu por duas razões distintas: a) o desenvolvimento dos KS 

ocorreu de forma sequencial, mesmo que tenha sido realizado por empresas de 

desenvolvimento distintas; isto é, o KS SGO foi implantado enquanto desenvolver-se-ia o 

KS SGR; e b) em função do tempo necessário para adaptação da companhia ao novo 

modelo de gestão, uma vez que isso implicou mudanças expressivas na cultura 

organizacional e forma de trabalhar os processos de gestão orçamentária e a própria 

interação entre principal e agentes, que passou a ocorrer no âmbito do modelo de gestão, 

e também dos agentes entre si, em detrimento dos novos métodos de alocação de recursos 

advindos das práticas e funcionalidades do modelo de gestão proposto. 

De fato, as implicações da implantação do modelo sobre a cultura organizacional são 

substanciais, especialmente considerando o auto interesse dos agentes, conforme descrito 

pela teoria da agência, uma vez que a adoção do modelo de gestão influencia diretamente 

a apuração de performance dos gestores, a partir da qual decorre-se a compensação dos 

agentes em função dos níveis de performance atingidos. 

A observação desse e outros fenômenos resultantes da aplicação do modelo ocorreu no 

estudo de caso: a) de forma empírica, através do acompanhamento da elaboração e 

execução orçamentárias; b) através de um questionário e entrevistas não estruturadas com 

os gestores dos CC; e c) aferições quantitativas sobre os resultados da aplicação do 

modelo. 

Empiricamente, observou-se que o advento do modelo de gestão trouxe mudanças 
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modelo de gestão trouxe melhorias de forma geral à sua operação e também à organização. 

Do mesmo modo, todos os gestores também afirmam que contam hoje com ferramentas 

melhores tanto para elaborar seus orçamentos quanto para sua execução, além de afirmar 

que a companhia dispõe de melhores ferramentas relacionadas à gestão da performance 

(última coluna no gráfico da Figura 25). 

Já com relação ao impacto da adoção do modelo sobre a cultura organizacional, 89% 

dos gestores afirma que o impacto foi grande e que modificou significativamente a cultura 

da companhia, no sentido de formalizar muitas rotinas e estruturar de modo mais 

profissional a abordagem com relação à gestão orçamentária. 

A pergunta sobre as melhorias trazidas pelo modelo com relação ao processo de 

elaboração do orçamento obteve o menor índice de satisfação dentre todas as perguntas do 

questionário, com 84% dos gestores afirmando que as ferramentas do modelo de gestão 

trouxeram melhorias relevantes ao processo de elaboração do orçamento. Credita-se o 

menor percentual dentre todas as perguntas à essa em função da maior dificuldade aportada 

pelo modelo para a inserção de folgas orçamentárias no orçamento, uma vez que a 

elicitação do conhecimento, incluindo os racionais de conhecimento que explicam a lógica 

de cada tipo de dispêndio, e as práticas de empenho e apropriação orçamentárias, 

incorporadas aos KS, reduz a assimetria envolvida e resulta em menor propensão à 

ocorrência de budget slack. 

O processo de execução orçamentária, por sua vez, obteve um índice de satisfação de 

95% dos gestores, principalmente em função da introdução dos KS SGO e SGR, 

ferramentas que possibilitam o acompanhamento em tempo real da execução orçamentária 

e também possibilitam uma gestão proativa da performance. De fato, 95% dos gestores 

afirmam, também, que o modelo de gestão os auxilia a cumprir suas metas de performance, 

tanto quantitativas quanto as qualitativas (sexta coluna do gráfico da Figura 25). Contribui 

para a percepção dos gestores a atualização contínua e dinâmica do orçamento com base 

nas projeções ajustadas de receita, reduzindo drasticamente uma fonte de conflitos entre 

as áreas comercial e operacional, decorrente de mudanças bruscas da performance da 

receita, tanto para cima quanto para baixo, o que invariavelmente resulta em níveis de 

custos e despesas superiores. A adoção do modelo permite um melhor planejamento da 

operação em função da performance comercial, nesse sentido. 

89% dos gestores afirma, ainda, que o modelo de gestão trouxe uma melhoria geral do 

relacionamento com seus pares, uma vez que estruturou a distribuição da alocação de 

recursos de acordo com racionais de conhecimento estabelecidos, o que reduz incertezas 







 154 

de empenho orçamentário orientado ao conhecimento; e a construção de orçamentos 

dinâmicos a partir de racionais de conhecimento que traduzem variações nos níveis de 

demanda (receita). 
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5. CONCLUSÕES 

O modelo de gestão orientado ao conhecimento contém elementos e características que 

o distinguem de outras abordagens voltadas à gestão orçamentária corporativa. Em 

especial, o modelo de gestão acrescenta a dimensão do conhecimento à perspectiva da 

teoria da agência para resolver os problemas de assimetria desse domínio organizacional, 

respondendo à pergunta de pesquisa através da criação e utilização de ferramentas e 

técnicas advindas da engenharia do conhecimento, com o suporte de processos da gestão 

do conhecimento. Nesse sentido, buscou-se a criação de uma solução orientada ao 

conhecimento de modo a reorganizar os processos da gestão orçamentária. 

Para tanto, a solução proposta pela tese endereça diretamente o objetivo geral definido 

no capítulo 1, na medida em que apresenta o modelo de gestão orientado ao conhecimento 

criado ao longo da execução da pesquisa. 

Impôs-se, contudo, a caracterização da assimetria da informação da teoria da agência 

como uma assimetria de conhecimento, estendendo a teoria da agência a partir da 

interlocução de uma epistemologia fenomenológica com os paradigmas de conhecimento, 

de modo interdisciplinar. Embora esta pesquisa tenha um caráter metodológico aplicado, 

com a proposição de uma solução orientada ao conhecimento para resolver um problema 

de pesquisa concreto, a extensão da teoria da agência e a ampliação do seu escopo, 

acrescentando a dimensão do conhecimento ao aspecto de assimetria constitui uma 

contribuição teórica relevante deste trabalho, em consonância com os objetivos específicos 

delimitados para a condução da pesquisa. 

Acredita-se que a atualização da teoria da agência contribua para que o conhecimento 

seja empregado, em papel de destaque, para endereçar problemas organizacionais 

adicionais, distintos do domínio de pesquisa (gestão orçamentária). Com essa 

contribuição, abre-se um leque de oportunidades de pesquisa que relacionem o 

conhecimento e sua gestão à teoria da agência, amplamente utilizada para descrever uma 

miríade de contextos organizacionais. Em especial, espera-se que trabalhos futuros do 

EGC possam utilizar-se da teoria em distintos contextos, uma vez que as bases para 

utilização do conhecimento foram estabelecidas através da caracterização da assimetria de 

conhecimento deste trabalho. 

As pesquisas sistemáticas da literatura revelaram um ressurgimento do interesse da 

comunidade acadêmica pela teoria da agência no contexto organizacional; assim como um 

interesse crescente do mundo corporativo pela teoria. Alguns dos trabalhos encontrados 
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enfatizam a necessidade de atualização da teoria (VARELA, 2017; BENDICKSON et al., 

2016), e os limites da sua aplicação em um mundo mais dinâmico, caracterizado por 

mudanças constantes e velozes; ao mesmo tempo em que destacam que alguns aspectos da 

teoria, em especial do da assimetria da informação, ainda são pouco compreendidos pela 

comunidade científica e que trabalhos voltados à esse aspecto contribuem para o avanço 

das pesquisas e também aplicações práticas que explicam fenômenos corporativos a partir 

da sua perspectiva (BERGH et al., 2019). 

Nesse sentido, este trabalho dialoga com a comunidade acadêmica ao estabelecer a 

caracterização do aspecto de assimetria como de conhecimento, de modo contemporâneo 

e atual, e propõe novas formas e ferramentas – em especial as orientadas ao conhecimento 

– para resolver os desafios oriundos de contextos de agência. 

O domínio de gestão orçamentária, por sua vez, é também inédito ao EGC. Este 

trabalho demonstrou que o domínio de pesquisa é complexo e intensivo em geração e 

consumo de conhecimento, constituindo um dos domínios organizacionais mais 

relevantes, o que foi constatado de modo análogo àquele da teoria da agência, através das 

pesquisas e revisões sistemáticas da literatura. Constatou-se que grande, também, é o 

interesse da literatura sobre o domínio de pesquisa de gestão orçamentária, e o problema 

clássico da literatura descrito como budget slack, ou folga orçamentária. A solução 

proposta por esta tese, dessa forma, contribui com o corpo de pesquisas científicas sobre 

o domínio de pesquisa com uma abordagem teórica inédita – assimetria do conhecimento; 

e soluções aplicadas, através de um conjunto de ferramentas orientadas ao conhecimento, 

na forma de um modelo de gestão, também inédito e inovador nas esferas científica e 

empírica. 

As contribuições da tese, tanto no âmbito teórico quanto aplicado, portanto, têm dentre 

seus objetivos aproximar teoria e prática e contribuir para aproximar a universidade da 

sociedade e dos meios de produção – representadas no contexto da tese pelas empresas 

corporativas privadas. 

Com relação ao EGC, espera-se a adição desse domínio de pesquisa ao leque de 

domínios organizacionais já trabalhados pelo programa possa resultar em trabalhos futuros 

que busquem também essa aproximação, entre teoria e prática, em termos de orientação 

conceitual; e que possam trabalhar outros desafios do domínio, e propor soluções baseadas 

em conhecimento para outros aspectos da gestão orçamentária, em termos de domínio de 

pesquisa. 

Do ponto de vista dos objetivos específicos da tese, foi necessário o mapeamento das 
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dificuldades e desafios decorrentes da assimetria de informação e conhecimento no 

domínio de pesquisa. Para isso, uma ampla revisão da literatura através da realização de 

revisões sistemáticas e buscas exploratórias foi realizada, da qual foram extraídas as 

diretrizes e os requisitos para a proposição do modelo de gestão. A partir disso, os sistemas 

de conhecimento (KS) foram propostos no âmbito do modelo, cuja arquitetura conta 

também bases de conhecimento integradas aos sistemas legados que contém informações 

sobre o domínio de pesquisa em contexto corporativo. Além dos KS, um conjunto de 

proposições na forma de melhores práticas de gestão orientada ao conhecimento também 

compõe o modelo, e é incorporado nos próprios KS. 

A mudança de paradigma resultante da implementação do modelo de gestão traduz-se 

em contextos de assimetria de informação e conhecimento reduzidos, além de contribuir 

para a elaboração e execução de orçamentos corporativos mais assertivos, dinâmicos, 

adaptáveis e contínuos, com níveis mais ajustados de dispêndio e menores níveis de folga 

orçamentária e desperdício de recursos, endereçando diretamente o problema clássico da 

literatura de folga orçamentária (budget slack). Além da constatação teórico-conceitual 

dos resultados da implementação do modelo de gestão, as implicações da sua adoção foram 

aferidas empiricamente através da sua aplicação na empresa estudo de caso. 

Os resultados da aplicação do modelo encorajam sua aplicação futura em outras 

indústrias e empresas, o que contribui tanto para sua consolidação quanto para o 

aperfeiçoamento do próprio modelo, aportando conhecimento e práticas de gestão de 

outros contextos corporativos. Além de auxiliar, também, outras organizações a superar 

seus desafios orçamentários. 

Com relação aos trabalhos futuros, ainda, abre-se a possibilidade de avançar na forma 

e no método de apuração dos resultados da aplicação do modelo, estabelecendo 

indicadores chave de sucesso, e outros indicadores quantitativos e qualitativos; além da 

condução de pesquisas que busquem compreender melhor os impactos da adoção do 

modelo sobre a cultura organizacional. 

Não obstante, acredita-se que a opção pela aplicação do modelo em uma empresa de 

serviços tenha contribuído positivamente para sua completude em termos de escopo e 

endereçamento da complexidade inerente ao domínio de pesquisa, por tratar-se de um 

segmento econômico complexo, intensivo em mão de obra – o que contribui para a 

assimetria - com operação pouco estruturada, difusa e com profusão de situações 

emergentes e não planejadas. 

O cenário encontrado no contexto de organizações de serviços, representadas pelo 
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estudo de caso representa um contexto no qual a rigidez orçamentária traz sérias limitações 

à operação, o que poder-se-ia inclusive inviabilizar. Por outro lado, o excesso de 

flexibilidade e participação tornam o orçamento muito difuso, principalmente quando da 

adoção de orçamentos dinâmicos, em contextos de empoderamento dos gestores, 

decorrentes das necessidades emergentes do negócio para a prestação dos seus respectivos 

serviços. Dessa forma, considera-se que as contribuições deste trabalho auxiliem 

substancialmente as companhias privadas corporativas a equilibrar essa equação, e 

contribuir ativamente para a consecução dos objetivos organizacionais. 

Por fim, acredita-se que o trabalho contribua, metodologicamente, para a realização de 

trabalhos futuros que enderecem classes de problemas, e que proponham soluções 

orientadas ao conhecimento voltadas a contextos mais amplos, no contexto do programa 

de pós-graduação do EGC em particular, e da engenharia e gestão do conhecimento de 

modo geral, através da utilização da DSR atualizada, o que também é inédito no contexto 

do EGC, optando tanto pela estratégia 1 quanto pela estratégia 2 de DSR para resolver 

problemas organizacionais. 
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APÊNDICE I 

 

Roteiro das entrevistas realizadas, antes da aplicação do modelo de gestão 

Como você enxerga o processo de elaboração do orçamento? 

Qual o seu papel e o papel da sua célula no contexto do orçamento? 

Qual a sua percepção sobre o processo de orçamentação? 

Conte-nos sobre sua experiência na elaboração do orçamento? 

Há quanto tempo trabalha na empresa? Como você percebe a evolução do processo de 
orçamentação ao longo dos anos? 

Quais as dificuldades que você percebe que existem no processo? 

Você sente falta de alguma informação que na sua percepção te auxiliaria na elaboração do seu 
orçamento? 

Como você avalia a participação dos demais líderes no processo de confecção do orçamento? Qual 
a sua percepção sobre seu engajamento? 

Na sua avaliação, há uma isonomia de condições e regras para todos os centros de custo da 
companhia? Ou há discrepâncias em termos de alocação de recursos? 

Que conhecimentos você julga que se possuísse contribuiriam para um melhor resultado em termos 
de orçamento? 

A falta de conhecimento atrapalha o seu trabalho de projeção orçamentária? 

Há mecanismos de avaliação da real necessidade de uma dada despesa? Como esta avaliação é feita 
na sua opinião? Qual o seu grau de autonomia para definir custos e despesas da sua área? 

Qual o papel do seu líder imediato, e do primeiro escalão da empresa, nas definições de alocação de 
recursos? O orçamento é construído top-bottom ou bottom-top? 

Como você acredita que contribui com a empresa para alcançar os objetivos do negócio? 

Como você percebe a política de acesso à informação da companhia? Você tem acesso às 
informações de outros centros de custos e também à visão global sobre o orçamento da companhia? 

Como você avalia o resultado do trabalho de elaboração do orçamento pela companhia? Na sua 
visão o orçamento produzido é ajustado ou há espaço para otimizações em termos de custos? 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE II 

 

Relação das entrevistas realizadas 

Entrevistado (Cargo) Célula / Setor Local 

Vice-presidente executivo Comitê de gestão orçamentária; 

Diretoria executiva 

Empresa estudo de caso 

Diretor Financeiro Comitê de gestão orçamentária; 

Diretoria executiva 

Empresa estudo de caso 

Diretor Comercial Comercial; 

Diretoria Executiva 

Empresa estudo de caso 

Diretor Comercial II Comercial; 

Diretoria Executiva 

Empresa estudo de caso 

Analista de controladoria Comitê de Gestão Orçamentária Empresa estudo de caso 

Diretor de TIC e Processos de 
Negócios 

Comitê de gestão orçamentária; 

Diretoria executiva 

Empresa estudo de caso 

Gerente de Restaurantes Alimentos e Bebidas Empresa estudo de caso 

Chefe Executivo Cozinha Empresa estudo de caso 

Gerente Comercial I Comercial Empresa estudo de caso 

Gerente Comercial II Comercial Empresa estudo de caso 

Gerente de Marketing Marketing Empresa estudo de caso 

Coordenador Financeiro Financeiro Empresa estudo de caso 

Contador Contabilidade Empresa estudo de caso 

Analista Contábil Contabilidade Empresa estudo de caso 

Analista Fiscal Fiscal Empresa estudo de caso 

Coordenador de Almoxarifado Almoxarifado Empresa estudo de caso 

Gerente de Compras Compras Empresa estudo de caso 

Coordenador de Recreação Serviços Gerais Empresa estudo de caso 

Coordenador de RH Recursos Humanos Empresa estudo de caso 

Coordenador de Reservas Comercial Empresa estudo de caso 
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Coordenador Manutenção Manutenção Empresa estudo de caso 

Coordenador Governança Governança Empresa estudo de caso 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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