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Resumo
As decisões contabilísticas, plasmadas nas demonstrações financeiras previsionais,

não constituem um limite reservado, escapando à lógica das escolhas económicas, guiadas
pelo objectivo da maximização da utilidade. Com efeito no processo de tomada de decisão,
a consideração do futuro é uma componente indispensável, sobretudo em economia
empresarial. Acresce que, a previsão implícita ou explícita está presente em todas as
organizações. Porém, são cada vez mais criticados os modelos quantitativistas formais, que
conduzem a uma única visão do futuro, sendo, actualmente, substituidos por modelos
qualitativos, que enfatizam a multiplicidade dos futuros possíveis, isto é cenarizações
diferentes para as empresas que operam em envolvente instável.

Palavras-chaves: Previsão, orçamento, técnicas quantitativas de previsão, técnicas
qualitativas de previsão, cenários, etc.
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1. Introdução

Qualquer que seja o tipo de organização onde estejamos inseridos, a previsão de

comportamentos futuros constitui  um instrumento fundamental para a tomada de decisões.

Diversas são as metodologias que encontramos ao nosso dispor para se proceder ao

desenvolvimento de previsões, não se podendo, contudo, eleger nenhuma delas, como a

melhor.

O tema, a desenvolver neste trabalho, é objecto de uma frutuosa controvérsia entre

os previsionistas e os prospectivistas. Os primeiros pretendem efectuar previsões absolutas,

utilizando modelos formais, baseados em pressupostos e interacções. No entanto, como a

envolvente é instável, o absolutismo das previsões cedeu lugar ao condicionalismo das

previsões, passando estas a serem feitas em termos alternativos, tendo por base os possíveis

contextos que podem prevalecer no futuro.

Os segundos, os prospectivistas, adoptam preferentemente técnicas de previsão

qualitativas, utilizando-as na previsão a longo prazo, quando o passado não proporciona

informação suficiente ou susceptível de ser usada como base da previsão. A técnica dos

cenários, bastante utilizada na actualidade, têm características eminentemente qualitativas,

podendo, no entanto, ser complementada, quando for o caso, por técnicas quantitativas, na

moldura das possíveis linhas de acção futura. A previsão, para os prospectivistas, não tenta

descrever o futuro, mas permite definir as fronteiras dentro das quais os possíveis futuros

podem cair.

Consequentemente, a informação financeira prospectiva está baseada em hipóteses

acerca dos acontecimentos que podem ocorrer no futuro, podendo ser gerada através de

previsões, projecções ou cenários. Quando a informação financeira prospectiva tem por

base pressupostos relativos a acontecimentos futuros, aos quais se atribui um determinado

grau de confiança ou probabilidade de ocorrência, adquire contornos de previsão. Estamos

em presença de acontecimentos futuros que a administração espera que se virão a realizar e
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têm por base planos de acção estabelecidos pela administração, referidos à data em que a

informação é preparada.

Quando a informação financeira prospectiva é baseada em juízos hipotéticos acerca

de acontecimentos futuros e de acções da gerência, que não se espera necessariamente que

se realizem, a informação a apresentar configura uma projecção ou cenário.

As projecções são «o prolongamento no futuro duma evolução passada segundo

certas hipóteses de extrapolação ou inflexão de tendências. Uma projecção passa a ser uma

previsão se é afectada por uma probabilidade» (Godet, 1983).

Os cenários exploram os futuros possíveis. São utilizados nas previsões de longo

prazo. As suas conclusões têm de ser muito gerais e abrangentes, as quais, se necessário,

serão quantificadas com as técnicas de previsão.

2. O Método dos Cenários
2.1. Origem, noção, tipos de cenários e objectivos

Van Der Heijden (1997) identifica três categorias de incerteza:

Risco. Pode ser calculado com base na teoria das probabilidades, na medida em

que existe uma suficiente base histórica. Os riscos são inerentes aos negócios

e têm de ser assumidos para que a organização continue a operar. A avaliação

do risco de negócio compete aos gerentes, daí a existência de um índice de

previsibilidades neste tipo de incerteza. Esta categoria está relacionada com

acontecimentos que podem ou não ocorrer no futuro, com base numa

estimativa de probabilidades de perdas ou acontecimentos desfavoráveis no

desenvolvimento dos negócios.

Incerteza estrutural. A esta categoria de incerteza não podemos afectar um

indicador  de probabilidade. Aqui, os acontecimentos podem ser interpretados

de diferentes maneiras, pelo que diferentes futuros podem emergir.

Desconhecido. Nesta categoria de incerteza nada se pode fazer a não ser ter uma

reacção mais rápida do que os concorrentes.
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A técnica dos cenários é particularmente importante na situação da incerteza

estrutural, caindo as grandes estratégias nesta categoria de incerteza.

Primeiramente, o método dos cenários foi utilizado como uma extensão da

abordagem tradicional da planificação estratégica, na perspectiva da previsão-controle.

Acrescentava, assim, à visão única do futuro, uma probabilidade da existência de vários

futuros, dentro dos quais se elegeria a mais provável projecção e, portanto, o cenário mais

provável. Esta técnica, na sua aplicação aos negócios, não rompia, definitivamente, com as

já conhecidas abordagens previsionais. Com efeito, sendo utilizada como método

tradicional de decisão, e tendo subjacente o paradigma racionalista, desenvolvia, na mesma

dimensão, tipicamente, três hipóteses de probabilidades – alta, baixa e mais provável – as

quais, sendo afectadas de uma probabilidade subjectiva, desempenhavam, conceptualmente,

as mesmas funções das previsões incrementais.

Pierre Wack (1985) abandona a ideia de probabilidade e toma em consideração os

fenómenos de descontinuidade e de ruptura que, potencialmente, modificam a envolvente e

levam os actores a tomarem decisões estratégicas em todo diferentes das seguidas

anteriormente.

É a constatação de que o risco inerente a cada negócio está em contínua mutação,

pelo que, as modificações estruturais não podem ser previstas tendo por base a previsão e o

controle, sendo a análise por cenários mais flexível na sua relação com a mudança

estrutural.

Para Wack (1985), «nos cenários conflituam dois mundos: o mundo dos factos e o

mundo das percepções». A transformação da informação de importância estratégica em

percepções, obriga os decisores a questionar os pressupostos do negócio ou a reorganizar os

seus modelos mentais de análise da realidade. Daí, o método dos cenários obrigar os

administradores a compreenderem as forças-chaves do negócio e a trabalharem com a

incerteza e a mudança subjacentes aos diversos cenários.
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Porter (1987) utilizou a lógica estritamente qualitativa da técnica dos cenários no

estudo e evolução dos sectores industriais, na concepção dos cenários industriais futuros, o

que permite, assim, escolher  a estratégia competitiva mais adequada.

Com Schwartz (1993), ainda nos anos 80, a técnica dos cenários ganhou uma

dimensão de credibilidade. Em resposta à pouca aceitação dos forecast, ele argumenta que

o futuro é instável e a incerteza faz parte da estrutura da envolvente dos negócios, e já não é

ocasional, ou um desvio temporal de uma previsibilidade razoável. É, pois, impossível

reproduzir o futuro como mera continuação do passado. O futuro é para ser construído.

Esta técnica tem as seguintes características:

É uma descrição das condições e das circunstâncias que definem a envolvente

futura da empresa, numa perspectiva de longo prazo.

É uma sequência hipotética dos acontecimentos possíveis, aos quais se atribui

uma probabilidade de ocorrência, e em que o analista centra a sua atenção nas

relações de causa-efeito e nas políticas dos diferentes autores.

A integração de projecções e previsões específicas criando um estado futuro

global, não é única, segundo a técnica dos cenários.

Exploração de vários futuros possíveis.

Neste contexto, o cenário é «um conjunto formado por uma descrição duma situação

futura e o encaminhamento dos acontecimentos eivados de uma certa coerência que

permitem passar da situação de origem à situação de futuro» (Godet,1997). Segundo

Schwartz (1996), o cenário «é um instrumento de ordenação das percepções sobre

alternativas de envolventes futuras, nas quais as decisões são tomadas fora».

As principais características comuns às definições de cenários, até aqui apresentadas,

apontam para que o cenário descreva um futuro possível ou potencial, referindo-se, por

isso, a uma situação hipotética. Por outro lado, o cenário tem características selectivas, pois

coloca o seu enfoque num número seleccionado de aspectos da realidade. É, também,

limitado a um número determinado de estados, factos e acções. É causal, porque relaciona
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os seus elementos de forma casual ou condicional. Pode ser quantificado, ou ser-lhe

atribuída uma probabilidade.

Antes de avançarmos no estudo da técnica dos cenários é conveniente precisarmos

os seguintes conceitos:

Conceito de invariável. Trata-se de um fenómeno que, no horizonte temporal em

estudo, permanece invariável.

Conceito de tendência pesada. Referimo-nos a um movimento que afecta um

fenómeno durante um período longo.

Conceito de gérmen. São as factores de mudança, já perceptíveis no momento, e

que se transformarão em tendência pesada, no futuro.

Acontecimento. É uma abstracção cuja única característica é a de produzir-se ou

não produzir-se.

É, ainda, conveniente distinguir, dentro da tipologia clássica dos cenários, entre

cenários possíveis, cenários realizáveis e cenários desejáveis, sendo possível evidenciar esta

tipologia no seguinte diagrama, conforme figura 1 (Adaptado de Godet, 1997):

Área dos  
cenários  
possíveis 

Área dos cenários 
desejáveis

Área dos cenários 
realizáveis 

Figura 1. Tipologia de cenários



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 7 / 18 -

Quanto aos objectivos desta técnica, Godet (1997) aponta os seguintes:

Analisar quais são as prioridades a estudar, que são denominadas variáveis-

chaves.

Determinar, a partir das variáveis-chaves, os actores fundamentais, a sua

estratégia e os meios de que se dispõe para imprimir andamento aos

projectos.

Descrever, sob forma de cenário, a evolução dos sistemas em análise tendo em

conta a evolução das variáveis-chaves, bem como o jogo de hipóteses sobre o

comportamento dos actores.

3. A Construção da Base dos Cenários
3.1. A análise estrutural: o método MICMAC

No processo de constituição dos cenários destaca-se em primeiro lugar a elaboração

da sua base. Esta fase começa com a contextualização sistémica do fenómeno a estudar,

realçando as suas relações com a envolvente geral, nos seus múltiplos aspectos, políticos,

sociais e tecnológicos.

O objectivo é a análise do estado actual do sistema formado pela empresa e pela sua

envolvente, identificando-se a questão principal, os factores-chaves da envolvente e a sua

hierarquização.

Este desiderato é conseguido através da identificação das variáveis determinantes do

sistema, ou seja, pela identificação dos factores estratégicos internos e dos factores

estratégicos externos. Caracterizando o primeiro, o fenómeno estudado, e o segundo, a

envolvente da empresa, a sua interacção é efectuada através de uma matriz de relações

lógicas, também conhecida por matriz ou análise estrutural, que reflecte todo o sistema de

inter-influências entre as diferentes variáveis internas e externas, e cuja configuração

gráfica é a seguinte:
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Influência de
Variáveis internas Variáveis externas

Sobre
Influência das variáveis Influência das variáveis

Variáveis internas internas sobre elas mesmas internas sobre as variáveis
externas

Influência das variáveis Influência das variáveis
Variáveis externas externas sobre as variáveis

internas
externas sobre elas
mesmas

Figura 2. Matriz de relações lógicas

Elaborada segundo uma visão sistémica, a matriz permite evidenciar a existência ou

a não existência de relações. Estas podem ter intensidades de influência fraca, média ou

forte e exprimem o nível de influência actual ou potencial das variáveis representadas nas

linhas. Assim, a diagonal principal é nula, em virtude de uma variável não ser influenciada

por ela própria. O preenchimento da matriz, onde se encontram recenseadas todas as

variáveis que caracterizam o sistema, é qualitativo, evidenciando-se, única e

exclusivamente, a existência ou não existência de relações, bem como a sua intensidade. A

característica qualitativa da análise estrutural permite um processo de interrogação

sistemática, ajuda à reflexão e permite estabelecer, no grupo prospectivo, uma linguagem

comum.

O cenário representa, assim, um quadro de referência resultante de um processo de

trabalho extremamente intenso, interactivo, criativo e intuitivo.

O preenchimento da matriz permite-nos, ainda, detectar os chamados indicadores de

motricidade e as dependências. No entanto, uma matriz comportando dezenas de variáveis,

desenvolve um conjunto de relações, cadeias, redes e laços, que dificultam a sua

interpretação e análise pela mente humana. Assim, é indispensável seleccionar-se as

variáveis-chaves pelo chamado método MICMAC1, que nos permite reduzir a

complexidade do sistema, seleccionando as chamadas variáveis-chaves da envolvente, ou

seja, as variáveis mais influentes ou explicativas, geralmente relacionadas com a envolvente

externa, e as variáveis dependentes, mais sensíveis à evolução do sistema, geralmente

relacionadas com a envolvente interna.

                                                          
1 MICMAC: Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicação Aplicada à Classificação
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O MICMAC, sendo um programa de multiplicação matricial aplicada à matriz

estrutural, permite estudar as relações directas, indirectas, ocultas e outras entre as varáveis

mais influentes e as dependentes, apoiando-se nas propriedades das matrizes boreais. Como

as variáveis mais influentes condicionam a evolução de sistemas, e as variáveis

dependentes são mais sensíveis à evolução do sistema, é possível estabelecer, para cada

variável, um indicador de influência e um indicador de dependência no sistema, conforme

diagrama seguinte (Ancelin, 1983):

������������
������������

���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

Variáveis explicativas: 
Grande influência e   
pouca dependência 

Variáveis autónomas 

Variáveis "relais": 
Grande influência e 
grande dependência

Variáveis resultado 

M 
E 
D 
I 

A 

1 

�����������
�����������2 

������������
������������
������������3 

������������
������������
������������4 

������������
������������5 

Influência

Dependência 

Figura 3. Matriz de impactos cruzados

O primeiro sector é constituído pelas chamadas variáveis motoras ou explicativas,

que são caracterizadas por um grau de influência muito grande e, simultaneamente, são

pouco dependentes, e, portanto, condicionam o resto do sistema.

O segundo sector é constituído pelas variáveis com um alto grau de influência e uma

grande dependência. São variáveis pela sua natureza muito instáveis, atendendo a que toda

a acção sobre estas variáveis tem repercussões sobre as outras e sobre elas próprias. É neste

quadrante de variáveis-chaves, mais instáveis, que se vai exercer o jogo dos actores.

O terceiro sector é constituído pelas chamadas variáveis autónomas, que, estando

próximas da origem dos eixos, constituem as chamadas tendências pesadas, não

constituindo, no momento, determinantes no futuro.
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O quarto sector é constituído pelas variáveis resultado, cuja evolução é determinada

pelas variáveis do sector 1 e 2 .

O quinto sector é caracterizado pela sua média influência e média dependência.

Construindo o plano de influência/dependência, é possível estabelecer uma

hierarquia de variáveis:

Uma hierarquia de variáveis externas em função do seu impacto directo e

indirecto sobre as variáveis internas.

Uma hierarquia de variáveis internas em funções da sua sensibilidade à evolução

da envolvente geral.

A análise estrutural permite evidenciar as variáveis-chaves, ocultas no sistema ou

não, e portanto suscita uma reflexão aprofundada do grupo da prospectiva. Fazendo,

simultaneamente, a distinção entre variáveis explicativas, variáveis relais ou de mudança e

variáveis resultado, a matriz ajuda a compreender melhor a organização e o sistema em

estudo. Tudo depende, porém, da qualidade das informações de que se dispõe à partida.

4. Os Actores e a sua Estratégia: O Método MACTOR2

Vimos que é na zona de variáveis relais que os diferentes actores com os seus

projectos vão actuar, no pressuposto de que o futuro não é totalmente determinado.

O passo seguinte na construção do cenário é analisar e explicar o comportamento

dos actores em relação às variáveis-chaves. A compreensão do passado, a análise das

tendências e o entendimento dos jogos dos actores constitui a base do método MACTOR

(Benassouli,1995).

O método MACTOR desenvolve-se, segundo Godet (1997), nas seguintes etapas:

Construção do quadro de estratégias dos actores. Esta primeira fase visa

identificar o número de actores a ter em conta e a influência que podem

exercer nas variáveis identificadas na análise estrutural. O quadro constrói-se

                                                          
2 MACTOR: Matriz dos Actores.
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tendo por base tanto a opinião de peritos, como as opiniões emitidas pelos

representantes de cada grupo de actores.

Identificação dos jogos estratégicos e dos objectivos que lhes estão associados.

Consiste, esta fase, na definição dos pontos em que os actores se vão

confrontar. A cada jogo associam-se objectivos, que podem ser convergentes

ou divergentes.

Posicionamento de cada actor face aos objectivos. Nesta fase identifica-se  o

numero de convergências e divergências por cada objectivo, elaborando-se

uma matriz de posição autor/objectivos.

Hierarquização dos objectivos / avaliação das relações de força. Esta fase

corresponde à hierarquização dos objectivos de cada actor, em ordem à

avaliação das suas relações de força, através de uma matriz de influências

directas e indirectas entre actores, que compara a influência com a

dependência, elaborando-se o seguinte quadro, em tudo idêntico ao da análise

estrutural (figura 4).

Actores
dominantes

Actores
"relais"

Actores
autónomos

Actores
Dominados

Figura 4. Avaliação das relações de força

Integração das relações de forças na análise da convergência e divergência

entre actores. Nesta fase identificam-se as convergências e as divergências de

objectivos, a proximidade de objectivos, e a identificação dos grupos de

objectivos a tratar em simultâneo.

Formulação das recomendações estratégicas coerentes e colocação das

questões-chaves em relação ao futuro. É a fase de identificação das questões-

chaves para o futuro, da formulação de alianças estratégicas, e da percepção

da evolução dos conflitos, etc.

5. Elaboração dos Cenários
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Determinadas as variáveis-chaves, as tendências, as estratégias dos actores e os

germes de mudança, estamos em condições de levantar o cenário.

Como a cada conjunto de hipóteses corresponde um cenário, é indispensável

identificar os principais. Esta identificação pode ser feita pela técnica de Delphi e pela

técnica dos impactos cruzados, como auxiliares da técnica dos cenários. Contudo, podem,

também, ser tratados autonomamente, como se desenvolve nos pontos seguintes.

Como, em face do futuro, o julgamento pessoal é o único elemento de informação

possível, as técnicas acima referenciadas são importantes para reduzir a incerteza e para

contrastar pontos de vista de grupos diferentes. O método SMIC PROB-EXPERT3 é

também utilizado com o mesmo objectivo, e  tem as seguintes etapas (Godet,1997):
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Análise retrospectiva 
Variáveis-chaves  

Comportamento dos actores 

Hipótese- chave 
O futuro: 

SMIC PROB-EXPERT

Jogo de hipóteses 
mais prováveis

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

Levantamento  
dos cenários

Figura 5. Etapas do método SMIC PROB-EXPERT

O método SMIC PROB-EXPERT consiste em interrogar um painel de peritos com

experiência, formação e idoneidade, e obter uma visão de conjunto. O método pode

desenvolver- -se por via postal ou em entrevistas sucessivas, e obriga a uma reflexão sobre

as hipóteses essenciais, levantadas a partir da análise estrutural e da compreensão dos jogos

dos actores.

                                                          
3 SMIC : Sistemas e MAtrizes de Impactos Cruzados.
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O princípio do método é de «corrigir as opiniões brutas expressas pelos peritos de

maneira a obter dados líquidos coerentes» (Godet, 1997), conforme esquema seguinte:�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������

Probabilidades  
brutas

�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������

��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������

Probabilidades  
de cenários 

�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������

���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������

Probabilidades  
líquidas

Figura 6. Correcção das probabilidades

O método SMIC PROB-EXPERT fornece a cada perito uma tabela de

probabilidades dos cenários, de modo a obter uma classificação cardinal dos cenários

possíveis, aos quais se aplica a análise de sensibilidade, permitindo, assim, testar as

variáveis críticas dos cenários múltiplos eleitos (Jones, 1987). Estes resumem-se, no fim, ao

cenário mais provável, pessimista ou optimista.

6. Utilidade dos Cenários

Para Van Der Heijden (1997), a técnica tem o mérito de ajudar os recursos humanos

da empresa a trabalhar com a incerteza, porque:

Ajudam a organização a entender melhor a envolvente.

Os cenários colocam as incertezas estruturais na agenda dos managers,

auxiliando-os a evitar os riscos excessivos.

Os cenários ajudam a organização a criar quadros mentais.

Este método deve ser entendido, no nosso ponto de vista,  como um complemento

dos métodos de previsão matemática. Há, contudo, diferenças sensíveis entre as previsões

matemáticas e as técnicas dos cenários. Vejamos:

Previsão Técnicas dos cenários

Concentra-se na certeza, ignora a

incerteza

Concentra-se nas incertezas

Reconhece as incertezas



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 14 / 18 -

Quantitativo ->Qualitativo Qualitativo -> Quantitativo

Esconde os riscos Sublinha os riscos

Favorece a inércia Favorece a flexibilidade e o espírito de

responsabilidade

Simplicidade -> Complexibilidade Complexibilidade -> Simplicidade
Figura 7. Diferenças mais relevantes entre a previsão técnica e a técnica dos cenários

O quadro sugere que a junção das duas técnicas de exploração do futuro, apesar das

características diferentes, pode ser possível quando se coloca a questão de quantificar os

cenários. É isto que preconizam Makridakis (1979)  Fontela (1983), Godet (1983), e Wilson

(1992) ao afirmarem que a previsão quantitativa e a prospectiva qualitativa são duas

abordagens cuja complementaridade é necessária para elaborar o plano. Com efeito, um

modelo de previsão deve integrar restrições e técnicas econométricas e matemáticas num

quadro coerente de cenários. É o que se pode inferir do quadro seguinte (Godet, 1983):

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������

Variáveis explicativas

Cenários mais prováveis 

Jogo de hipóteses sobre os  
indicadores explicativos

Previsão por cenários 

Selecção de indicadores 

Modelização 

Testes e  
ajustamentos

Figura 8. Integração de técnicas quantitativas com a técnica dos cenários

Este enfoque complementar das duas abordagens permite responder às três

necessidades fundamentais da previsão:

Necessidade de explicação. A reflexão sobre as variáveis essenciais ou

explicativas permite melhor relação de indicadores

Necessidade de hipóteses. A construção de cenários, isto é, a construção de um

quadro coerente e provável tendo por base as variáveis explicativas, confere à

modelização uma estrutura mais coerente.
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Necessidade de quantificação. A previsão por cenários permite quantificar os

resultados e as consequências da prospectiva e, portanto, levar em conta o

que não é quantificável.

A síntese das duas abordagens pode ser feita na seguinte frase: na equação y = f (xi),

a contribuição da prospectiva é a de fornecer sob a forma de cenários os jogos de hipóteses

prováveis e coerentes baseadas nas variáveis explicativas xi e sobre a função f (Godet,

1983).

7. Aplicação aos Sistemas Contabilísticos

A técnica dos orçamentos múltiplos. A orçamentação múltipla é utilizada, no curto

prazo, quando as empresas operam num meio envolvente em que as turbulências tornam a

previsão muito incerta. Esta situação obriga os responsáveis a ponderar todas as

eventualidades - incluindo a hipótese pessimista - e, com antecipação, prever os cenários

possíveis de forma a não serem apanhados de surpresa quando os acontecimentos surgirem.

São, assim, de uma maneira geral, elaborados três orçamentos, consoante as diferentes

hipóteses em apreciação:

Orçamento optimista, que corresponde à hipótese alta.

Orçamento pessimista, que corresponde à hipótese baixa.

Orçamento intermédio, que corresponde à hipótese mais provável.

Esta técnica orçamental só é utilizada com um número limitado de hipóteses, pois «é

praticamente impossível estabelecer orçamentos completos e coordenados correspondentes

a demasiadas hipóteses» (Margerin, 1991).

Os orçamentos variáveis. Os orçamentos variáveis são elaborados tendo subjacente

a técnica do orçamento flexível, que impõe uma análise de desvios calculados com base,

não no orçamento inicial, mas num orçamento adaptado em que os custos são recalculados

a partir da actividade realizada. O fundamento do orçamento flexível baseia-se num

raciocínio diferencial, englobando quer os custos variáveis diferenciais, quer os custos fixos

diferenciais, o que permite estabelecer uma fórmula de orçamento flexível por escalão de

actividade. Esta técnica permite-nos, por isso, estabelecer: melhores previsões, melhores
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decisões e um controle mais eficaz. Assim, em contexto de incerteza, é fundamental seguir

as variações em quantidade ou volume e as variações em valor, de modo a fazer aparecer os

desvios em quantidade e em valor.

Esta técnica permite realçar a performance gap, concebido como a diferença entre as

realizações e o benchmark amount, isto é, o melhor nível de performance que pode ser

encontrado dentro ou fora da organização, o que possibilita medir quer a eficiência, quer a

eficácia da organização (Horngren, 1994).

A construção do orçamento revisto é indispensável, fruto da insuficiência do

orçamento inicial para medir os controles de eficiência, admitindo-se na sua concepção, em

geral, dois princípios:

Linearidade da função de variação dos custos dentro da margem de variação

considerada.

Todos os custos variáveis agrupados num mesmo orçamento evoluem em função

do mesmo indicador de volume de actividade.

O orçamento reconstruído por centros de responsabilidade dá, assim, sentido à

análise sistemática dos desvios.

Os orçamentos probabilizados O ponto de partida é idêntico ao dos orçamentos

múltiplos, definindo-se, por isso, a hipótese mais provável, a hipótese optimista e a hipótese

pessimista, preocupando-se, por isso, com o planeamento das contingências muito antes de

ocorrerem, aumentando como consequência, a eficácia dos sistemas de controlo

orçamental. Assim, a direcção da empresa está em melhor posição para fazer uso dos seus

recursos em função da envolvente, permitindo, ainda, compreender a maneira como as

alterações afectam a firma e alteram o inter-relacionamento dos seus vários elementos.

Correspondendo, a hipótese mais provável, às vendas médias esperadas, a hipótese

mais optimista e a hipótese mais pessimista correspondem a uma distribuição de

probabilidades puramente subjectivas, baseadas, por exemplo, na opinião do responsável

das vendas.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 17 / 18 -

8. Conclusões

A informação financeira prospectiva por cenários,  é um produto do comportamento

dos agentes económicos que actuam sobre um conjunto de variáveis, situadas ao nível da

incerteza estrutural, permitindo o estabelecimento de vários futuros possíveis para o

desenvolvimento das empresas. Os cenários, enquadrando-se nos modelos qualitativos da

previsão e apesar de utilizarem somente informação qualitativa, são, actualmente, e de

acordo com as modernas tendências, ligados aos métodos de previsão qualitativos,

permitindo, por isso,  um diálogo permanente entre si, possibilitando a construção de

cenários qualificados que são a base dos modelos contabilísticos que reflectem as situações

de incerteza e a turbulência da envolvente económica.
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