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Resumo: Este trabalho tem por objetivo o estudo do orçamento empresarial
como instrumento de apoio à decisão em micro e pequenas empresas. A
relevância do tema é justificada pela constatação da importância dada aos
orçamentos nas principais bibliografias da área financeira contrapondo-se à
sua falta de aplicação por parte de micro e pequenas empresas brasileiras, tão
importantes para a economia nacional. Nele busca-se identificar os fatores que
conduzem a um processo decisório eficiente; estruturar e classificar o processo
de orçamentação em seus tipos e técnicas; identificar suas limitações;
apresentar os sistemas de informação gerenciais importantes para o processo;
identificar os fatores que viabilizam sua implantação em micro e pequenas
empresas. O problema de pesquisa é apresentado com o seguinte
questionamento: quais são os fatores que viabilizam a implantação do
processo de orçamentação em micro e pequenas empresas? A pesquisa
caracteriza-se como exploratória e as conclusões são obtidas utilizando-se o
método hipotético-dedutivo. Serve-se de trabalhos publicados por autores
renomados da literatura financeira além de pesquisas quantitativas de
instituições nacionais e internacionais como fontes de dados secundárias. O
referencial teórico divide-se em três partes: a primeira parte apresenta os
conceitos fundamentais da pesquisa, norteando a terminologia básica do
trabalho com base nos principais autores da área; na segunda são descritas e
classificadas as técnicas de orçamentação; e, por fim, na terceira parte são
elencados os fatores que propiciam a implantação do processo orçamentário
como instrumento de planejamento financeiro em micro e pequenas empresas.
As conclusões apontam para a existência de nove fatores fundamentais que
favorecem a realização de planos orçamentários eficientes em micro e
pequenas empresas brasileiras.
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