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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção científica de 2003 a 2013 na
temática Planejamento e Controle Orçamentário no Portal de Periódicos da CAPES.
CAPES Trata-se
de uma pesquisa com abordagem qualitativa,
qualitativa realizada por meio de um estudo descritivo.
descrit
A
técnica de pesquisa utilizada foi análise bibliométrica,
bibliométrica numa vertente diferenciada
dif
do trabalho
desenvolvido pelos autores Leite et al. (2008), que investigaram a participação do tema
orçamento, em sentido amplo, no total de teses e dissertações produzidas no período de 1995
a 2006, no Brasil. Para análise e apresentação dos resultados da pesquisa,
pesquisa o trabalho respaldase, com algumas adaptações, noo artigo de Gomes, Lavarda e Torrens (2012), desenvolvido na
mesma temática, em base internacional. Como resultado do presente estudo tem-se
tem
que a
primeira publicação identificada na base
base pesquisada, no período abordado pelo estudo foi o
ano de 2004, na Revista Produção. Foram identificadas 32 instituições que publicaram sobre a
temática no período. A universidade com maior representatividade de publicações foi a USP.
No que se refere a quantidade
uantidade de autores por obra, a maior freqüência foram artigos com dois
autores. Observou-se
se que os procedimentos de pesquisa mais utilizados foram o bibliográfico
e o estudo de caso. Quanto a abordagem de pesquisa,
pesquisa destaca-se
se que a mais usada foi a
qualitativa. No que se refere aos objetivos, destacadestaca se a pesquisa descritiva como a mais
representativa. Considerando-se
Considerando se o horizonte de tempo pesquisado, ou seja, dez anos, observaobserva
se uma baixa publicação no período.

Palavras-chave: planejamento, orçamento,
orçamento, controle orçamentário, planejamento e controle
orçamentário, controle.
1 Introdução
O planejamento tem grande relevância por ser uma ferramenta usada para prever as
decisões futuras da empresa. Conforme destacado por Vilas Boas e Jones ( 2005, p.26), “o
planejamento orçamentário possibilita à empresa a identificação de todos os pontos que
podem e precisam ser melhor trabalhados por ela e principalmente permite a antecipação dos
resultados esperados”. O controle orçamentário é tão importante quanto
quan o planejamento,
controle esse que deve ser exercido logo após o fechamento contábil. Com um planejamento e
controle bem estruturados é possível tomar decisões com maior precisão.
Nos últimos anos,, pesquisas científicas
ficas sobre o tema planejamento e controle
contro
orçamentário tem sido desenvolvidas,
desenvolvidas, o que contribui positivamente para a literatura já
existente por ser um tema bastante significativo,
significativo como por exemplo a pesquisa de Leite et al
(2008), que desenvolveram a pesquisa “Orçamento Empresarial: levantamento
levantament da produção
científica no período de 1995 a 2006.”

Mediante a importância da temática, o problema de pesquisa que norteou o presente
estudo é: De que forma está caracterizada a produção científica na temática planejamento e
controle orçamentário noss últimos 10 anos no Portal de Periódicos CAPES? Diante da
questão apresentada o objetivo deste estudo é analisar a produção científica sobre o tema
planejamento e controle orçamentário publicada nos periódicos CAPES,, de 2003 a 2013.
A presente pesquisa visa estudar uma vertente diferenciada do trabalho desenvolvido
pelos autores Leite et al. (2008, p. 57), que investigaram “a participação do tema orçamento,
em sentido amplo, no total de teses e dissertações produzidas no período
p
do de 1995 a 2006, no
Brasil”.
Para análise e apresentação dos resultados, o presente trabalho respalda-se,
respalda
com
algumas adaptações, naa obra de Gomes, Lavarda e Torrens (2012),, que realizaram um estudo
com o objetivo de analisar a produção científica sobre orçamento de 2000 a 2009 em
periódicos internacionais.
A justificativa para o desenvolvimento de um trabalho sobre planejamento e controle
orçamentário se dá pelo fato de ser um assunto com um vasto campo a ser explorado,
explorado por ser
ainda pouco estudado em pesquisas no Brasil.
Brasil O estudo pode colaborar com pesquisadores
sobre a temática, para a ampliação da base de dados e para o desenvolvimento de novas
pesquisas e aprofundamento sobre o assunto.
Outros trabalhos foram desenvolvidos com a finalidade semelhante ao presente estudo
como por exemplo o estudo de Queiroz e Malaquias (2013), que realizaram um estudo cujo
objetivo foi analisar o conteúdo teórico dos artigos acadêmicos publicados sobre o tema
orçamento
mento em periódicos nacionais e internacionais no período de 2000 a 2009.
Este artigo está dividido em cinco tópicos. O próximo tópico aborda uma breve base
teórica para dar suporte a pesquisa.
pesquis No terceiro tópico tem-se
se ametodologia adotada para a
realização da pesquisa. Na sequência,
sequên
o tópico quatro, discute a análise dos dados e os
principais resultados obtidos. Por fim,
fim o último tópico, refere-se ass considerações finais da
pesquisa.
2 Revisão Teórica
2.1 Planejamento
mento e controle orçamentário
O planejamento é a chave da gestão empresarial para as empresas independente de sua
classificação. É preciso planejar as diretrizes, as estratégias, as metas, os objetivos e as ações
que garantam o sucesso competitivo das empresas. Nesse sentido, o orçamento empresarial é
o instrumento que engloba formalmente as metas e objetivos, funcionando como meio para
comunicar os caminhos da empresa e auxiliar na tomada de decisões (LEITE et al., 2008).
Planejamento orçamentário é planejar com antecedência, fazer previsões
previ
e trabalhar
para que isso aconteça. É ver quais as necessidades da empresa em relação às despesas,
receitas, custos, dentre outros. Planejamento orçamentário é também conhecido como
planejamento financeiro (FUMAGALHI, 2009).
2009)
O planejamento orçamentário
orçamentário possibilita à empresa a identificação de tópicos que
podem e/ou precisam ser melhorados por ela e principalmente permite a antecipação dos
resultados esperados, para um intervalo de tempo determinado (VILAS BOAS;
BOAS JONES,
2005), ou seja, visa à definição dos objetivos a serem atingidos seguidos de uma escolha da
melhor alternativa, levando em conta as informações do ambiente em que a empresa se
encontra.
Diante disso Gropelli (2010, p. 319) define planejamento financeiro:
financeiro:
Planejamento financeiro é o processo por meio do qual se calcula
quanto de financiamento é necessário para se dar continuidade às
operações de uma companhia e se decide quando e como a

necessidade de fundos será financiada. Sem um procedimento
confiável para estimar as necessidades de financiamento, uma
confiável
companhia pode acabar não tendo fundos suficientes para pagar
seus compromissos. Uma empresa fica inadimplente se não for capaz
de saldar suas obrigações contratuais.
contratuais. Portanto a falta de um
planejamento financeiro sólido pode causar falta de liquidez e, por
isso a falência.
Vilas Boas e Jones (2005) ressaltam que “tão importante quanto o planejamento
orçamentário para a empresa é o controle da sua execução. Este controle
controle deve ser exercido na
mesma periodicidade dos fechamentos contábeis, ou seja, após o fechamento dos balancetes
mensais pela contabilidade.”.
Para Martins et al (2005, p. 6):
Orçamento é um instrumento fundamental para planejar e controlar as
necessidades futuras de qualquer individuo ou organização. Ao adotar
necessidades
a prática orçamentária como instrumento de apoio, as tarefas passam a
ser formalizadas e sistematizadas, o que, certamente, trará para a
empresa, vantagem competitiva.
Segundo Frezatti et al. (2010),, um bom controle orçamentário requer o
estabelecimento de sistemas e rotinas para garantir uma clara distinção entre os objetivos dos
diversos gestores e dos centros de responsabilidade da organização. Neste contexto, uma
adequada gestão financeira de negócio e a elaboração de um planejamento financeiro
compatível com a realidade da empresa, são fundamentais.
2.2 Estudos correlatos
Estudos anteriores com objetivo semelhante de analisar a produção científica nos
periódicos foram evidenciados por meio de pesquisa bibliométrica na temática planejamento
e/ou controle orçamentário
tário nos últimos anos.
anos
Nos estudo de Leite et al. (2008) fica claro que a pesquisa cientifica relacionada ao
orçamento tem sido pouco explorada atualmente, verificou-seque,
verif
seque, do total de
d 1257
dissertações, apenas 27 dissertações abordam o tema orçamento, sendo que
q 16 enfocam
especificamente
camente o orçamento empresarial, representando 1,27% da produção científica;
c
as
outras 11 tratam de orçamento público. Quanto às teses, das 112 encontradas, apenas um
aborda o orçamento na área pública.
pública
Já no estudo de Gomes, Lavarda e Torrens (2012) evidenciou-se
se que, em um período
de 10 anos, foram publicados 40 trabalhos internacionais e 11nacionais sobre orçamento.
Segundo os autores “o tema, no Brasil, é incipiente, comparativamente à quantidade de
trabalhos desenvolvidos no exterior”.
Em um estudo mais recente foi analisado o conteúdo teórico dos artigos em relação
relaç ao
tema, assim como mostra o Quadro1:
Quadro
Autor (es)

Leite et al. (2008)

Objetivo

Resgatar estudos que
orçamento empresarial

versam

Principais resultados
Os resultados revelam que o tema “orçamento” é
muito pouco investigado entre a produção científica
mais expressiva em instituições de ensino superior.
A abordagem mais frequente
freque
das pesquisas é o
estudo da aplicação dos orçamentos, mais
precisamente voltado a casos únicos, o que
demonstra a preocupação ou necessidade de as
universidades constatarem como as empresas fazem
o orçamento na prática. Na área pública, as
pesquisas abordaram,
ordaram, com mais frequência, o
orçamento em órgãos da administração pública.

Gomes ,Lavarda e
Torrens (2012)

Queiroz e
Malaquias (2013)

Analisar a produção científica
sobre orçamento de 2000 a 2009
em 5 periódicos internacionais

Dentre os principais resultados destaca-se
destaca
uma
concentração de publicações no periódico
Accoutting Organizattion & Society. O ano de 2000
apresentou a maior quantidade de publicações. A
maior parte dos artigos foi desenvolvida por um ou
dois autores e a pesquisa
squisa predominante foi do tipo
levantamento.

Analisar o conteúdo teórico dos
Os principais resultados evidenciaram que o
artigos acadêmicos publicados
número de referências dos estudos apresentou
sobre o tema orçamento nos
relação positiva e significativa com o conteúdo
principais periódicos nacionais e
teórico presente na introdução e no referencial
internacionais no período de 2003
teórico.
a 2013
Quadro 1: Estudos Anteriores
Fonte: elaborado pelas autoras.

3 Metodologia
A pesquisa adota
dota uma abordagem qualitativa, que conforme Beuren (2009) concebe
análises aprofundadas sobre o que está sendo estudado. “Abordar
Abordar um problema
qualitativamente pode ser uma forma adequada para conhecer a natureza de um fenômeno
social” (BEUREN, 2009, p. 92).
A técnica de pesquisa
squisa utilizada é a análise bibliométrica, que conforme
onforme Silva, Toledo
Filho e Pinto (2009) é adotada para avaliar com alta exigibilidade metodológica a produção
científica e também para quantificar a evolução do conhecimento elaborada pelo homem.
Em relação ao tipo de pesquisa,
pesquisa quanto ao objetivo o presente estudo é classificado
como descritivo que na visão de Gil (2002, p. 42) possui como objetivo primordial “a
descrição de características
cas de determinada população ou fenômeno ou, então o
estabelecimento
to de relações entre variáveis”. A presente pesquisa adequa-se
adequa como descritiva
pois foi realizada com o registro, classificação, análise
an lise e intepretação dos dados sem
s
existir
inferência.
A base de dados do presente trabalho abordou o período de 2003 a 2013 e foi realizada
por meio de busca nos periódicos da CAPES com classificação de A1 à B5 na Qualis/CAPES,
usando a opção de busca no geral e a busca avançada.
Os artigos selecionados para a base de dados foram pesquisados no Portal de
Periódicos CAPES, com os seguintes termos de pesquisa:
pesquisa "planejamento", " orçamento",
"controle orçamentário", "planejamento e controle orçamentário" e "controle" nos campos de
busca avançada e simples do portal.
Com base nos critérios de busca, o Quadro 2 apresenta os 40 artigos que foram
selecionados.

Nº

Periódico

Ano

Título

1

Advances in Scientific and
Críticas ao orçamento: problemas com o artefato ou não utilização
2010
Applied Accounting
de uma abordagem abrangente de análise?

2

Advances in Scientific and
Um modelo de Alocação de Recursos Orçamentários baseado em
2010
Applied Accounting
desempenho acadêmico para universidades públicas

Análise do Sistema de Contabilidade Pública como Suporte ao
3 Contabilidade Vista & Revista 2007 Controle do clico orçamentário dos Municípios da Região
Metropolitana de Curitiba/PR
4 Contabilidade Vista & Revista 2007 Uma contribuição á Melhoria do Processo Orçamentário

5 Contabilidade Vista & Revista 2010
6

Contabilidade,
Governança

Gestão

e

7

Contabilidade,
Governança

Gestão

e

Contabilidade,
Governança
Contabilidade,
9
Governança

Gestão

e

Gestão

e

8

2007 Uma Aplicação Prática de Orçamento Baseado em Atividades
Controle Financeiro Governamental: uma pesquisa sobre os
2009 arranjos jurídicoinstitucionais e a relação políticoadministrativa
em 18 países de diferentes continentes
2009
2009

10 Contextus

2005

11 Contextus

2011

Revista
Finanças
Revista
13
Finanças
12

Contabilidade

e

Contabilidade

e

Planejamento e Controle de Custos: Um estudo sobre as práticas
adotadas por empresas industriais de Caxias do SulSul RS

2006
2008

Controle Gerencial em empresas brasileiras internacionalizadas:
empresas do setor de serviços- o caso da SPOLETO
O relacionamento entre a contabilidade gerencial e o processo de
planejamento: estudo em uma holding
Planejamento Financeiro e controle orçamentário: Um estudo de
caso em uma empresa industrial
Avaliação do BeyondBudgeting como ferramenta de Planejamento
e Controle na visão dos gestores de IES
Planejamento e Controle dos Custos da Qualidade: Uma
investigação da prática empresarial
Orçamento Empresarial: Levantamento da Produção Científica no
período de 1995 a 2066

14

Revista Contemporânea em
Contribuições do Orçamento base zero (OBZ) no Planejamento e
2007
Contabilidade
Controle de Resultados em Organizações Empresariais

15

Revista Contemporânea em
Processo Orçamentário e Criação de Reservas em uma Instituição
2010
Contabilidade
Hospitalar

16

Revista Contemporânea em
Planejamento e Controle Orçamentário em
2012
Contabilidade
Concessionárias de Rodovias: Uma pesquisa empírica

17

Revista da Micro
Pequena Empresa

e

da

Revista da Micro
Pequena Empresa
Revista da Micro
19
Pequena Empresa

e

da

Revista da Micro
Pequena Empresa

e

18

20

e

Empresas

Um estudo sobre a importância douso das ferramentas de controle
2008 gerencial das micro pequenas e médias empresas industriais no
município de São Caetano do Sul

Aspectos Relevantes do Planejamento no Crescimento das Micro e
Pequenas Empresas (MPE)
da
Controladoria Empresarial: Gestão Econômica para as micro e
2011
pequenas empresas
da

2010

Métodos quantitativos aplicados a análise de custos em micro e
2013 pequenas empresas: um estudo de caso realizado em uma empresa
do setor varejista de autopeças.

Revista de Administração,
Orçamento Empresarial como Ferramenta de Auxílio a Gestão:
21 Contabilidade
e 2013 Um Estudo Empírico nas Indústrias de Calçados da Cidade de
Sustentabilidade
Campina Grande- PB
Revista de Administração
Estudo sobre a implantação do orçamento baseado em
2013
Pública
desempenho na Autoridade Portuária de Valência
Revista de Ciências da
Um estudo sobre a organização e o desenvolvimento do processo
23
2008
Administração
orçamentário e empresas de tecnologia em Florianópolis
22

24

Revista de Contabilidade e
Cultura Organizacional e o processo de Planejamento de Controle
2011
Organizações
Orçamentário

25

Revista de Contabilidade e
Relação entre o ciclo de vida organizacional e o planejamento em
2012
Organizações
Empresas metalúrgicas do Município de BrusqueBrusque SC

O uso do Orçamento Empresarial como Ferramenta de Apoio à
26 Revista de Finanças Aplicadas 2013 Tomada de Decisão e Ao Controle Gerencial: Um estudo
Comparado Em Indústrias Farmacêuticas de Médio Porte
27 Revista de Gestão
28
29
30
31
32
33

2012

Revisão da Literatura sobre orçamento em cinco periódicos
internacionais nos anos de 2000 até 2009

Operfil metodológico da produção científica em orçamento
Revista de Gestão, Finanças e
2013 público : uma análise do cenário brasileiro na primeira década do
Contabilidade
século XXI
Revista Eletrônica Sistemas e
Estudo das diferentes lógicas de Planejamento e Controle- uma
2009
Gestão
contribuição ao gerenciamento estratégico de operações
O Orçamento Participativo do Rio de Janeiro e as Políticas de
Revista em Pauta
2009
Planejamento Urbano Estratégico
Avaliação do grau de prioridade e do foco do planejamento e
Revista Gestão & Produção
2005
controle da produção (PCP): Modelos e Estudos de Casos
Proposta de Um sistema de controle da produção para fabricantes
Revista Gestão & Produção
2008
de calçados que operam sob encomenda
Análise das praticas de planejamento e controle da produção em
Revista Gestão & Produção
2008
fornecedores da cadeia automotiva brasileira

34 Revista Gestão &Tecnologia
Tecnologia

2006 Discricionariedade, contingenciamento e controle orçamentário

35

Revista Gestão da Tecnologia
Aplicação da abordagem contingencial na caracterização do uso do
2008
e Sistemas de Informação
sistema de controle orçamentário: Um estudo Multicaso

36

Revista Gestão Universitária
Planejamento Orçamentário: As práticas da Universidade Federal
2012
na America Latina
de Lavras

37

Revista
Organizações
Sociedades

38 Revista Produção

e

ProcessoOrçamentário: uma aplicação da análise substantiva com
utilização da GroundedTheory
Análise dee modelos e práticas de planejamento
planejam
e controle da
2004
produção na indústria farmacêutica
2011

39 Revista Vista & Revista

A Utilização do Orçamento como Ferramenta de Apoio à
Formulação de Estratégia, de Controle e de interatividade: Um
2009
Estudo Exploratório nas Cooperativas Agropecuárias da Região
Sul do Brasil

40 Revista de Gestão

2012

Revisão da Literatura sobre orçamento em cinco periódicos
internacionais nos anos de 2000 até 2009
Fonte: dados da pesquisa.
Quadro 2: Artigos selecionados

Como limitação da pesquisa tem-se
tem se o elevado número de artigos em que não é
evidenciado os procedimentos de pesquisa, abordagem e classificação quanto ao objetivo, o
que dificulta o levantamento de informações.
4. Análise dos Resultados
O primeiro ano que apresentou obra publicada sobre a temática Planejamento e
Controle Orçamentário na base pesquisada,
pesquisada, no período de 2003 a 2013, foi o ano de 2004,
conforme Quadro 2.
A seguir
eguir é apresentada a Tabela 1,
1 que contempla as 32 instituições que tiveram
publicações extraídas do Portal de Periódicos da CAPES, no período 2003 a 2013, em ordem
decrescente de participação.

Tabela 1: Número de artigos por IES
Universidade
Universidade de São Paulo ( USP)
Universidade Regional de Blumenau (FURB)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Escola Politécnica da USP
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE)
Faculdade
de Campo Limpo Paulista(
Paulista FACCAMP)
Faculdade da Serra Gaúcha (FSG)
Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo ( FIPEL)
Faculdades Integradas do Vale do Ribeira ( FIVR)
Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade,
Economia e Finanças (FUCAPE)
Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais( PUCPUC Minas)
Universidad de Valencia
Universidade de Brasília (UNB)
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
Fonte: dados da pesquisa.

Nº de artigos
7
6
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Conforme Tabela 1,
1 a Instituição de Ensino Superior com a maior representatividade
no cenário nacional, ou seja, que mais publicou sobre o assunto Planejamento e Controle
Orçamentário foi a USP, contando com sete artigos publicados no portal CAPES. Em
segundo lugar, tem-se
se a FURB que participou com seis artigos. Na sequência, tem-se a UFSC
com cinco publicações.
ões. A Escola
Escola Politécnica e a UFPR foram responsáveis pela publicação de
três artigos cada.. As demais instituições (Tabela 2) tiveram pequena representatividade em
termos de participação nas pesquisas sobre a temática Planejamento e Controle Orçamentário,
apresentando entre uma e duas publicações no decorrer do período dos dez anos estudados.
A quantidade de autores por artigo nos periódicos da base pesquisada
pesqu
está descrita na
Tabela 2, a seguir:

Tabela 2:
2 Quantidade de autores nos periódicos – 2003 a 2013
Quantidade de autores
Quantida
Frequência
(%)
1 autor
2
5%
2 autores
20
50%
%
3 autores
9
22.5%
%
4 autores
7
17.5%
%
5 autores
2
5%
Total
40
100%
%
Fonte: dados da pesquisa

De acordo com a Tabela 2,
2 nota-se
se que a quantidade de artigos escritos por dois
autores é a de maior frequência, sendo 20 artigos, o que representa 50% da quantidade de
artigos total. Os artigos com um e cinco autores possuem a mesma frequência, duas
publicações (5%), respectivamente.
respectivam
Com três autores, tem-se nove artigos (22,5%) e com
quatro autores, sete artigos (17,5%).
A Tabela 3 mostra os procedimentos de pesquisa adotados pelos autores que
publicaram no portal de periódicos pesquisado, ressaltando-se
se que alguns artigos apresentam
mais de um procedimento de pesquisa e que alguns não foram informados.
Tabela 3:
3 Procedimentos de pesquisa nos periódicos
Tipos de Pesquisa
Nº de vezes citado
Não informado
12
Bibliográfica
11
Estudo de Caso
10
Documental
8
Pesquisa de Campo
4
Levantamento Survey
3
Pesquisa
Pesquisa-ação
2
Teórico
Teórico-Conceitual
1
Pesquisa Experimental
1
Total
52
Fonte: dados da pesquisa.

Nota-se
se que dos artigos em que foram informados os procedimentos de acordo com a
Tabela 3,, a pesquisa bibliográfica é a mais utilizada no período destacado contando com 11
artigos. O estudo de casoo também é representativo com dez produções e em terceiro lugar
lu
a
pesquisa documental com oito publicações. Observa-se
se que há uma grande quantidade de
artigos em que não é informado o tipo de pesquisa.
Os dados contidos na Tabela 4 informam a abordagem de pesquisa utilizada pelos
autores nos 40 artigos estudados.
estudados
Tabela 4:
4 Abordagens de pesquisa nos periódicos
Abordagem
Número de Artigos
Qualitativa

12

Quantitativa

9

Quali-Quantitativa

8

Não possui

11

Total

40
Fonte: dados da pesquisa.

De acordo com a Tabela 4,
4 é possível identificar que a abordagem de pesquisa mais
representativa é a qualitativa,
qualitativa adotada por 12 artigos. Em segundo lugar,
lugar a pesquisa

quantitativa destaca-se
se com 9 publicações.
publicações Por último, as duas abordagens adotadas
conjuntamente foram adotadas por 8 artigos. Percebe-se
se também o expressivo
expres
número de
produções em que não foi informada a abordagem de pesquisa, dos 40 artigos levantados, 11
não apresentam tal informação.
Pode-se
se verificar que a Tabela 5 apresenta a classificação dos artigos quanto ao
objetivo da pesquisa:
Tabela 5:: Classificação
Classificação da pesquisa quanto ao objetivo nos periódicos
Objetivos
Número de Artigos
Descritiva

23

Exploratória

4

Explicativa

1

Não possui

12

Total
40
Fonte: dados da pesquisa.

Analisando as informações contidas na
n Tabela 5, tem-se que a pesquisa descritiva foi a
mais relevante e adotada pelos autores dos
d artigos da base de dados coletada, contando com
23 publicações de um total de 40 artigos. Na sequencia, tem-se que a pesquisa exploratória foi
usada em quatro desses artigos e a explicativa
explicativa apenas em uma pesquisa. Ressalta-se que dos
artigos analisados,
nalisados, 12 não deixam explícita a classificação da pesquisa quanto ao objetivo.
objetivo
5 Considerações Finais
O objetivo do trabalho foi analisar a produção científica sobre o tema Planejamento e
Controle Orçamentário publicada nos periódicos CAPES, de 2003 a 2013,
2013 por meio de uma
análise bibliométrica. A pesquisa classificou-se
classificou como descritiva,, com abordagem qualitativa.
O presente trabalho estudou uma vertente diferenciada do trabalho desenvolvido
desenvolv
pelos
autores Leite et al. (2008), que investigaram a participação do tema orçamento, em sentido
amplo, no total de teses e dissertações produzidas no período de 1995 a 2006, no Brasil. Para
análise e apresentação dos resultado da pesquisa, o trabalho respaldou-se,
respaldou
com algumas
adaptações, do artigo de Gomes, Lavarda e Torrens ( 2012), realizado em base internacional.
Analisando-se
se a base de dados estudada, identificou-se
identificou se que o primeiro ano que
apresentou obra publicada sobre a temática Planejamento e Controle
Controle Orçamentário na base
pesquisada, no período de 2003 a 2013, foi o ano de 2004,
2004, na Revista Produção.
Foram identificadas 32 instituições que publicaram sobre a temática no período. Os
resultados da pesquisa indicaram que a IES com maior representatividade de publicações foi a
USP, com sete artigos publicados no período analisado.
analisado. Em seguida, tem-se
tem
a FURB e a
UFSC com seis e cinco artigos, respectivamente. Conclui-se que por um lado, há uma grande
participação da USP nas publicações
publicações sobre a temática. Por outro lado, identifica-se
identifica
que um
grande número de instituições de ensino que já pesquisaram sobre a temática nos últimos dez
anos, totalizando 32 instituições.
Contudo, considerando-se
considerando se o horizonte de tempo pesquisado, ou seja,
sej dez anos,
observa-se
se uma baixa publicação no período, um total 40 artigos.
No que tange a quantidade de autores por artigo, nota-se
se que as obras com dois
autores foram a de maior frequência, representando 50% do total de artigos da base
pesquisada. Em pesquisas
esquisas com apenas um autor, a freqüência foi de 5%, ou seja, apenas duas
obras. Com base nisso, conclui-se
conclui se que estudiosos sobre a temática Planejamento e Controle
Orçamentário tem uma forte tendência a pesquisas e publicações coletivas.
Observou-se que os procedimentos de pesquisa mais utilizados pelos autores da base
pesquisada foram o bibliográfico
ibliográfico e o estudo de caso, no últimos dez anos.

Quanto a abordagem de pesquisa a mais usada é a qualitativa,
qualitativa, que foi a classificação
adotada por 12 artigos da base
base pesquisada, seguida da pesquisa quantitativa e pela qualiquanti.
No que se refere a classificação quanto aos objetivos da pesquisa,
pesquisa destaca- se a
pesquisa descritiva foi a que se destacou na preferência dos pesquisadores da temática,
temática na
base pesquisada.
Como contribuição teórica, espera-se que a presente pesquisa seja fonte de
informações sobre a temática Planejamento e Controle Orçamentário e possibilite a
identificação das principais obras publicadas sobre a temática, em uma importante base de
dados: periódicos CAPES.
Como limitação da pesquisa, tem-se
tem se a identificação de expressivo número de artigos
em que não foram evidenciados os procedimentos de pesquisa, a classificação quanto a
abordagem e a classificação quanto ao objetivo da pesquisa.
pesquisa
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