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Inovações tecnológicas, elevada carga tributária e ampla concorrênciasão aspectos que 

interferem diretamente na rotina das empresas, evidenciando assim a necessidade de 

organização e planejamento.Desta forma,empresários precisam solidificar a parceria 

com a contabilidade, uma vez que esta dispõe de conhecimentos específicos necessários 

para oferecer melhor desenvolvimento às entidades.Nesta perspectiva, a contabilidade 

mostra-se como instrumento crucial de apoio ao planejamento e tomada de 

decisões.Assim, tem-se o orçamento empresarial como uma das técnicas do 

planejamento na gestão, o qual se refere a expressão de um plano para possibilidade 

futuras, devendo detalhar aquisições e o emprego dos recursos financeiros e/ou de outra 

natureza em um determinado período a ser orçado, e a folga orçamentária como uma 

margem instituída dentro deste processo.Desse modo, o objetivo desta pesquisa é 

analisar de que modo uma indústria do segmento de vidros no município de Santo 

Antônio de Jesus/BA utiliza o orçamento empresarial e a folga orçamentária como 

ferramenta de gestão.Em relação a metodologia, trata-se de pesquisa de natureza 

descritivaporque visa descrever o processo orçamentário e familiarizar o pesquisador 

com o objeto pesquisado. É de abordagem qualitativa por conta da subjetividade, 

buscando entender o comportamento dos gestores mediante o orçamento e a folga 

orçamentária. Quanto ao delineamento, serárealizado um estudo de caso, dado que, 

serão investigados fenômenoscontemporâneos dentro do contexto de uma empresa 

atuante no mercado de vidros e temperas desde 2005, que atende à Bahia e mais 5 

estados produzindo e comercializando os próprios produtos.O instrumento de coleta 

será uma entrevista semiestruturada, a qual conterá algumas perguntas pré-elaboradas, 

podendo variar de acordo ao diálogo. Com os resultados espera-se expor o tipo de 

orçamento praticado na empresa estudada, conhecer as etapas deste planejamento 

orçamentário e compreender a relação entre a folga orçamentária e a assimetria da 

informação.  
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