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1 INTRODU<;AO 

A suinocultura no momento vern enfrentando algumas dificuldades, como a 

oscila<;ao do pre<;o de mercado e tambem o elevado custo de produ<;ao, que pode inviabilizar a 

continuidade da atividade. 

Em fun<;ao disso, os produtores buscam qualidade e maior produtividade, e com isso 

e preciso encontrar altemativas e informa<;oes para gerir seu neg6cio, onde uma das principais 

ferramentas de sua gestao pode ser o or<;amento. Nesta visao, o profissional de finan<;as e de 

contabilidade e de fundamental importancia para desenvolver e colocar em pnitica as tecnicas 

do sistema or<;amentario para o auxilio do produtor ou gestor da propriedade. 

Nas pequenas e medias empresas rurais ainda existe a visao erronea de que a 

utiliza<;ao dessa tecnica nao e necessaria. Isso ocorre devido a ideia difundida de que s6 as 

grandes empresas devem adotar urn sistema oryamentario. Para obter maior qualidade, 

lucratividade e enfrentar o mercado competitivo, as empresas rurais devem manter urn 

controle rigoroso de suas atividades. 

A contabilidade na propriedade rural muda o antigo conceito de produtor rural, onde 

ele ja pode se beneficiar de tecnicas gerenciais como suporte para gestao de custos, proje<;oes 

mercadol6gicas, an:ilises de risco, avalia<;ao de tendencias de pre<;os, decisao de 

investimentos, entre outros, auxiliando na tomada de decisoes e no enquadramento das 

exigencias do mercado globalizado, superando as necessidades do seu neg6cio ou do seu 

mercado alvo. 

Portanto, este trabalho tern como objetivo evidenciar a cadeia produtiva da atividade 

de suinocultura, apresentando a implanta<;ao de urn sistema or<;amentario e o seu 

acompanhamento do or<;ado x realizado, assim como corrigir as possiveis distoryoes que 

venham a ocorrer durante o periodo em questao. 



2 FUNDAMENTA<;AO TEORICA 

2.1 CONTROLADORIA 

2.1.1 Historico 
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A Controladoria surgiu no inicio do seculo XX nas grandes corpora'(oes norte

americanas, com a finalidade de realizar rigido controle de todos os neg6cios das empresas 

relacionadas, subsidiarias e/ou filiais. Urn significativo nfunero de empresas concorrentes, que 

haviam proliferado a partir da Revolu9ao Industrial, come'(aram a se fundir no final no seculo 

XIX, formando grandes empresas organizadas sob forma de departamentos e divisoes, mas 

com controle centralizado. 0 crescimento vertical e diversificado desses conglomerados 

exigia por parte dos acionistas e gestores, urn controle da administrayao central em rela9ao 

aos departamentos e divisoes que rapidamente se espalhavam nos Estados Unidos e em outros 

paises. 

Estes tres fatores (a verticaliza'(ao, a diversifica<;ao e a expansao geografica das 

organiza<;oes) e o conseqliente aumento da complexidade de suas atividades, aliado as 

tendencias de descentraliza<;ao da gestao das empresas, exigiram a amplia<;ao das fun<;oes do 

controller, bern como o surgimento desta figura, tambem, nas diversas divisoes da 

organiza<;ao, alem do lotado na administra<;ao central da companhia. 

No Brasil, a fun<;ao do controller emergiu com a instala<;ao das multinacionais 

norte-americanas no pais, nas decadas de 70 e 80. Na epoca, profissionais destas empresas 

vieram para o Brasil, ensinar as teorias e praticas contcibeis aos responsaveis por esta area, 

com vistas ao desenvolvimento e a implementa<;ao de urn sistema de informa<;oes que fosse 

capaz de atender aos diferentes tipos de usucirios da contabilidade, inclusive para manter urn 

adequado sistema de controle sobre as opera9oes das empresas relacionadas. 

Inicialmente, essa fun9ao era ocupada por profissionais ligados a area financeira ou 

. da contabilidade, devido a sua habilidade em trabalhar com informa<;oes economico

financeiras, alem do conhecimento que tinham das areas operacionais da empresa, por meio 

das informa<;oes geradas pela contabilidade. Com o tempo, este perfil foi sendo modificado, 

acompanhando os interesses variados e dinfunicos, seja de acionistas, credores ou gestores. 

Atualmente, em algumas empresas nas divisoes operacionais, especialmente as que requerem 

urn conhecimento muito tecnico, foi criada a figura do controller operacional, com a 

finalidade de atender as necessidades especificas dos gestores dessas areas, alem do 

profissional que exerce esta fun9ao sem sentido amplo, voltado ao processo decis6rio da 

empresa como urn todo. 
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Neste sentido, podem existir diversos modelos de controladoria dentro de urna 

empresa. Na administra~ao central tem-se o controller geral da empresa, enquanto que em 

cada setor da empresa, bern como em cada unidade, pode existir urn controller. Na maioria 

das empresas, ele reporta-se diretamente ao gestor da area onde desempenha a fun~ao, por 

exemplo, se estiver lotado na fabrica, reporta-se a seu diretor ou gerente; por sua vez, se 

estiver atuando em urna divisao da organiza~ao, reporta-se ao respectivo diretor ou gerente. 

Nos tres niveis citados, as responsabilidades funcionais sao as mesmas, mas as 

particularidades de cada urn dos segmentos da companhia devem ser consideradas e 

contempladas nas informa~oes a serem fomecidas. 

2.1.2 Conceito 

Em defini~ao a palavra controller e a sua fun~ao, podemos citar Tung (1993, p.89): 

"A palavra controller niio existe em nosso vocabu/ario. Foi recentemente 
incorporada a linguagem comercial e administrativa das nossas empresas 
por meio da pratica dos paises industrializados, como os Estados Unidos e a 
Inglaterra ", a qual ja vem sendo utilizada em todas as empresas. Nesses 
paises, controller ou comptroller designava, inicialmente o executivo 
incumbido de controlar ou verificar as contas. Com a evolur;iio industrial e 
comercial, essa definir;iio tornou-se inadequada, vista niio abranger a 
amplitude das funr;oes do controller. " 

Hoje a controladoria nao pode ser vista como urna forma met6dica, direcionada ao 

como fazer. Para urna correta compreensao do todo, devemos dividi-la em dois segmentos: o 

pnme1ro como area do conhecimento responsa.vel pelo estabelecimento de toda base 

conceitual, e o segundo como 6rgao administrativo respondendo pela dissemina~ao de 

conhecimento, modelagem e implanta~ao de sistemas de informa~oes. 

2.1.3 Controladoria como Orgao Administrativo 

Inicialmente os controladores foram selecionados entre os individuos das areas de 

contabilidade ou de finan~as das empresas, devido ao cargo que ocupavam lhes proporcionar 

urna visao ampla da empresa, o que os tomava aptos a visualizar as dificuldades enfrentadas 

como urn todo e propor solu~oes de urna forma global. Alem disso, as informa~oes que 

chegam ao controller sao predominantemente de natureza quantitativa, e nao qualitativa, seja 

fisica, monetaria, ou ambas. 
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Como 6rgao administrativo, a controladoria deve garantir informa<;oes adequadas ao 

processo decis6rio, acompanhar os gestores em seus esfor<;os de obten<;ao da eficacia de suas 

areas quanto aos aspectos economicos e assegurar a eficacia empresarial, tambem sob 

aspectos economicos, por meio da coordena<;ao dos esfor<;os dos gestores das areas. 

Almeida et. al (2001, p.346) elenca quatro pontos sobre a controladoria como 6rgao: 

• Desenvolvimento de condic;oes para a realizac;ao da gestao econ6mica; 

• Subsfdio ao processo de gestao com informac;oes em todas as suas fases; 

• Gestao dos sistemas de informac;oes econ6micas de apoio as decisoes; 

• Apoio a consolidac;ao, avaliac;ao e harmonizac;ao dos pianos das areas. 

Estes pontos demonstram que a controladoria esta interligada diretamente a 

administra<;ao das entidades, tanto em nivel de assessoria quanto em nivel de linha. 

2.1.4 Fun~oes da controladoria 

As fun<;oes da controladoria sao basicamente definidas no controle e a na 

implementa<;ao de sistemas que abrangem todas as premissas basicas da controladoria, 

planejamento, execu<;ao e controle, o que tambem e primordial no or<;amento. 

Anderson e Schmidt (apud MOSIMANN e FISCH, 1999, p.92) estabelecem duas 

fun<;oes essenciais: 

a) Controle organizacional: com a finalidade de manter todas as partes da 
complicada estrutura organizacional em expansao de forma continuada, 
eficiente e econ6mica; 

b) Mensurac;ao do empreendimento: com o intuito de suprir a necessidade 
de reconhecer e descrever claramente a segmentac;ao da empresa em 
suas varias atividades de receita e custo, e, consequentemente, suscitar o 
planejamento gerencial inteligente. 

Para Anderson e Schmidt as fun<;oes se resurnem no controle organizacional sendo a 

controladoria urn 6rgao de harmoniza<;ao e mensura<;ao que a posiciona na parte gerencial. 

2.2 CONTROLLER 

2.2.1 Defini~ao de controller 

0 controller e o responsavel pela controladoria, a qual representa papel de extrema 

importancia na administra<;ao das empresas, pois pode estar no organograma tanto como urn 

departamento de linha ou como assessoria. Seguem algumas defini<;oes de alguns autores 

sobre o controller. 

Figueiredo e Caggiano (1997, p.28) em sua defini<;ao de controller afirmam que: 
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"E o gestor encarregado do departamento de controladoria; seu papel e, 
por meio do gerenciamento de um eficiente sistema de informafiio, zelar 
pela continuidade da empresa, viabilizando as sinergias existentes, fazendo 
com que as atividades desenvolvidas corljuntamente alcancem resultados 
superiores aos que alcan9ariam se trabalhassem independentemente. " 

Sua principal tarefa e manter os gestores da empresa informados sobre que dire9ao 

devem seguir, qual caminho a ser percorrido e como chegar ate ele, de maneira que seja 

atingida a eficacia, e para isso deve utilizar recursos tecnol6gicos, quantitativos, operacionais 

e quaisquer outros que sejam necessarios para que se alcancem os objetivos empresariais. 

0 controller pode ser visto ao mesmo tempo como protagonista e coadjuvante de 

urna mudan9a comportamental importante sem precedentes na hist6ria da contabilidade e da 

administra9ao, devido ao cargo e a posi9ao que ocupa dentro da estrutura da empresa. 

2.2.2 Fun~ao do controller 

Na decada de 50, o controller era a pessoa que estava encarregada de preparar as 

demonstra96es contabeis. Atualmente, com o aurnento da complexidade na organiza9ao de 

empresas, surgiu a necessidade de urn sistema mais adequado para urn controle gerencial 

efetivo, ocorrendo o desenvolvimento de urna fun9ao diferenciada, o controller. 

Verifica-se que a posi9ao do controller varia em importancia e responsabilidade de 

empresa para empresa. Este profissional deve desempenhar infuneras fun96es e ter multiplos 

conhecimentos, dependendo do porte e estrutura da organiza9ao, o seu papel pode ser visto 

dentro de dois enfoques distintos: 

• 0 primeiro e mais conhecido, assemelha-se as responsabilidades de urn 

"gerente de contabilidade" ou de urn "contador geral", o qual se situaria na 

estrutura organizacional como 6rgao de linha, reportando-se assim, 

diretamente ao presidente. Neste caso, contabilidade geral, controle 

patrimonial, or9amentos e auditoria intema sao responsabilidades do 

controller. 

• 0 segundo enfoque envolve somente o processamento, sintese e analise 

das informa96es geradas. Visto desta forma, o controller tern fun9ao de 

assessoria, ligado diretamente a alta administra9ao, interpretando e 

reportando dados relevantes, o controller influencia diretamente os gestores 

na tomada de decisoes dentro da empresa. 
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A respeito disso, Nakagawa (1993, p.18) nos diz que: 

"Os modernos conceitos de Controladoria indicam que o controller 
desempenha sua funr;iio de controle de maneira muito especial, isto e, ao 
organizar e reportar dados relevantes exerce uma forr;a ou irifluencia que 
induz os gerentes a tomarem decisoes l6gicas e consistentes com a missiio e 
objetivos da empresa." 

E assim, acaba se tomando responsavel pelo projeto, implementa<;ao e manuten<;ao 

do sistema de informa<;oes dentro da organiza<;ao. 

A partir dos pressupostos acima, concluimos que a fun<;ao basica do controller sera 

garantir a perfeita realiza<;ao do processo de "decisao-a<;ao-informa<;ao-controle", 

acompanhando e controlando todas as atividades da empresa. 

2.3 SISTEMAS DE INFORMA<;AO 

A instala<;ao de urn sistema pode envolver grandes dificuldades, por varios motivos, 

isto porque existe a tendencia natural por parte de muitas pessoas de resistir a mudan<;as de 

qualquer especie, seja qual for a sua posi<;ao na organiza<;ao. 

2.3.1 Conceito de sistema 

Para a conceitua<;ao de sistema, utilizaremos a teoria de BIO (1985, pg25) 

demonstrando que: 

"Considera-se sistema um conjunto de elementos interdependentes, ou um 
todo organizado, ou partes que interagem formando um todo unitario e 
complexo. No entanto, e preciso distinguir sistemas fechados, como as 
maquinas, o rel6gio, etc., dos sistemas abertos, como os sistemas biol6gicos 
e sociais: o homem, a organizar;iio, a sociedade. 
[ . .] 
Um sistema pode compor-se, sucessivamente, de um subsistema (tambem 
conjuntos de partes interdependentes) que se relacionam entre si, compondo 
o sistema maior. Assim, um organismo humano pode ser decomposto no 
sistema osseo, sistema nervoso, sistema circulat6rio, etc. " 

Para definirmos o conceito de sistema utilizando a cita<;ao acima, podemos dizer que 

o sistema e a maneira de organizar, integrar as partes, tanto do geral quanto de outros 

subsistemas que farao parte do todo. 
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2.3.2 Conceito de informa~ao 

Quando se define o que e informa9ao, muitas vezes confunde-se com a defini9ao de 

dados, ou apenas com urn conjunto destes elementos, no entanto, a diferen9a destas duas 

palavras podem se dar no conceito que cada uma delas sofre. 

Fazendo urna distin9ao entre dados e informa9ao, Hendriksen destaca que: (apud 

NAKAGAWA, 1993, p.59) 

"A Contabilidade faz uma distim;ao geral relevante entre dados e 
iyiforma9ao. Os dados podem ser definidos como mensura9oes ou descri9oes 
de objetos ou eventos. Se estes dados ja sao conhecidos ou nao interessa a 
pessoa a quem sao comunicados, nao podem ser definidos como injorma9ao. 
A injorma9ao pode ser definida como urn dado (ou conjunto de dados) que 
provoca o efeito surpresa na pessoa que recebe. A/em disso, ela deve reduzir 
a incerteza, comunicar uma mensagem, ter urn valor superior ao seu custo e 
ser capaz, potencialmente, de evocar uma resposta do tomador de decisao. " 

Esta referencia distingue claramente a diferen9a de dado e informa9ao, onde o dado 

e fato ja conhecido enquanto a informa9a0 deve trazer beneficios a pessoa que a recebe. 

Mock (apudNAKAGAWA, 1993, p. 60) explana sobre a origem das palavras dado 

e informa9ao, onde define: 

"Muitas vezes a injorma9ao e tida como urn subconjunto de dados 
uteis na solu9ao de problemas ou tomada de decisao. Em urn sentido geral o 
dado deriva do verba Iatino 'dare' (dar) significando fatos dados a conhecer 
e, aparentemente, de pouco interesse as necessidades de decisao. 
Contrastando com isso, a iyiforma9ao esta relacionada como verba Iatino 
'iriformare' (dar estrutura a). Desta forma, a injorma9ao e considerada 
como dados que foram selecionados e organizados, tornando-se relevantes 
(espera que seja) para alguma questao. " 

Mock tambem define o sentido para a informa9ao como sendo a sele9ao de dados 

relevantes para tomadas de decisoes, e a informa9ao como urn produto final, que possui urn 

processo para adequa-la aos usuarios. 

Nakagawa em uma explana9ao sobre o assunto enfatiza que: "Existe entre a 

injorma9ao e o dado a mesma rela9ao observavel entre materia-prima e produto acabado e 

esta analogia ilustra o conceito de que a iyiforma9ao para uma pessoa pode ser urn dado para 

a outra pessoa (Figura 1) ". (p.60) 



NIVEL 
ECONOMICO· 
RNANCElRO 

REGRAS DE DECISOES 
DECISAO = OPERACIONAIS 

REGRAS DE DECISOES 

12 

NIVEL 
OPERACONAL DECISAO = OPERACIONAIS 

.,._______ DADO 

Figura 1 - Sistema de apoio as opera9oes 

Fonte: Nakagawa (1993, p. 60) 

2.3.3 Conceito de sistema de informa«yoes 

Os gestores das organiza9oes tern a responsabilidade pelo levantamento e solu9ao de 

problemas, suas solu9oes sao baseadas entre as altemativas que caracterizam suas 

preferencias. Mas, por tnis destas decisoes ha urn levantamento de fatos que servirao para a 

tomada de decisao, e estes fatos estao disponiveis nos sistemas de informa9oes. 

A rela9ao dos sistemas de informa9oes com os Sistemas de Informa9oes Gerenciais 

e a amplitude dada ao processo gerencial reduzindo gastos e trazendo melhorias nos 

resultados das organiza9oes. 

Como defini9ao de sistema de informa9ao, P ADOVEZE (2003, PG 43) afirma que: 

"Como urn conjunto de recursos humanos, materiais, tecnol6gicos e 
financeiros agregados segundo uma sequencia 16gica para o processamento 
dos dados e traduc;iio em informac;oes, para com o seu produto, permitir as 
organizac;oes o cumprimento de seus objetivos principais ". 

Resumindo, sistema de informa9aO e 0 conjunto de dados de diversas areas intern~,. 

da organiza9ao e informa9oes cedidas pelo ambiente extemo, para que depois de condensadas 

e trabalhadas deem origem a informa9oes que serao usadas para tomada de decisoes. 
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2.3.4 Sistema de padroes 

Como avaliados nos t6picos anteriores, os sistemas seguem a urn determinado 

objetivo, para tanto, existem padroes pre-determinados para a avalia<;ao das informa<;oes. 

Nakagawa (1993, pg.64) descreve o sistema de padroes da seguinte forma: 

"Como um modelo de avalia9ao e in[orma9ao de eventos economzcos, 
relativos a um produto ou servi9o mensurados em determinada data e 
mercado. Para atender as necessidades dos gerentes, o sistema mantem 
padroes das atividades or9adas e padroes das atividades em execu9ao ou 
reais, assegurando a condi9ao de ambos interagirem e se comunicarem 
constantemente, sem conjlitos conceituais ou sistemicos. " 

Para assegurar a rela<;ao entre os sistemas das atividades de or<;amento e execu<;ao, 

os sistemas devem manter padroes para a integra<;ao e comunica<;ao das bases. 

2.3.5 Sistema contabil de informa~oes 

Dentro dos objetivos da controladoria devemos definir o sistema contabil de 

informa<;oes, onde deveremos identificar que as informa<;oes nele contidas deverao seguir 

certas normas e defini<;oes da ciencia contabil, como os principios contabeis, legisla<;ao, 

normativas, instru<;oes entre outras. 

0 sistema contabil de informa<;oes abrange todos os seus subsistemas e atraves 

disso, busca encontrar a melhor forma para se desenvolver. 

Sobre sistema contabil de informa<;oes, Nakagawa (1993, pg.71) nos mostra que: 

"0 sistema contabil de injorma9ao e orientado porum conjunto de regras 
de controle de entrada, processamento, avalia9ao, e saida de dados. Na 
entrada, o sistema s6 contempla dados relacionados com transa9i'Jes que 
guardem conformidade com os chamados Postulados ambientais da 
Contabilidade (definidos pela CVM- Comissao de valores mobiliarios, na 
delibera9ao no 29/86, pg 19 a 25), os quais, se admitidos, passam a ser 
tratados de acordo com os procedimentos de controle inferno da empresa. 
Internamente, os dados sao processados para se transformar em 
injorma9i'Jes economicamente compreensiveis e uteis aos agentes tomadores 
de decisoes, passando por estagio de processamento. Para avalia9ao, o 
sistema fornece controle de todas as movimenta9i'Jes e a comprova9ao da 
igualdade das somas totais, devedoras e credoras. E, finalmente, em nivel de 
saida o sistema contabil prepara e edita demonstrativo financeiro e 
re/atorios gerenciais, OS primeiros destinados prioritariamente a USUarios 
externos e os segundos, preferencialmente, usuarios infernos, ou seja, 
gestores. 
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A citayao acima demonstra que o sistema contabil devera abranger toda a legislayao 

a ele vigente, quanto as normas contabeis em vigor, sendo depois processados os dados 

classificados como de relevancia e ao final demonstrado aos usuarios. 

2.4 OR(:AMENTO 

Podemos definir o oryamento como urn enfoque sistematico e formal a execuyao das 

responsabilidades de planejamento, coordenayao e controle da administrayao, envolvendo 

especificamente a preparayao e utilizayao de: 

• Objetivos globais de Iongo prazo da empresa; 

• Urn plano de resultados de Iongo prazo; 

• Urn plano de resultados de curto prazo detalhado de acordo com diferentes 

niveis relevantes de responsabilidades (divisoes, produtos, projetos, etc.) 

• Urn sistema de relat6rios peri6dicos de desempenho, para OS varios niveis de 

responsabilidade. 

E o plano da administrayao que inclui todas as operayoes e resultados de urn periodo 

futuro, este plano abrange todas as unidades e divisoes da empresa. Os oryamentos enunciam 

as decisoes de todos os niveis da administrayao sobre os recursos que devem ser adquiridos, 

de que modo devem ser usados e no que devem resultar. Assim o oryamento e urna especie de 

contabilizayao "conjugada em tempo futuro". 

E amplamente usado pelos administradores para planejar, supervisionar, avaliar e 

controlar varias atividades e operayoes em todos os niveis da organizayao. Ha varias 

vantagens na preparayao e no uso do oryamento, porem como toda regra ha exceyao, existem 

algumas limitayoes em relayao ao seu uso, pois de nada adianta ter urn oryamento bern 

elaborado se nao houver controle das variayoes em relayao ao oryado e consequentemente 

tomar as medidas cabiveis para corrigir as distoryoes quando necessarias. 

E urn meio de controle que pode ser usado tanto nas empresas privadas como no 

governo, de fato e tao usado que para muitas pessoas a palavra "oryamento" significa 

controle, mas a preparayao de urn oryamento e apenas parte de urn processo de planejamento. 

Para evitar reayoes negativas muitas vezes associadas com o conceito de controle, alguns 

administradores se referem aos seus controles como pianos de lucros. Os oryamentos 

representam pianos, objetivos e programas de organizayao em termos nurnericos, 

demonstrando as receitas e as despesas planejadas para determinado periodo. A partir dai, 

periodicamente, geralmente de mes em mes, sao feitas as comparayoes entre 0 que foi ot~o 
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e o que foi realizado, com isto a administrayao pode observar os niveis tanto de despesas 

quanto de receitas com relayao ao que estava oryado e adotar medidas corretivas quando as 

varia96es forem significativas. 

Algumas vantagens do or9amento: 

• A aplicayao harmoniosa e uniforme dos or9amentos da origem a uma 

estrutura organizacional mais clara e definida, pois os oryamentos medem o 

desempenho de unidades organizacionais; 

• Desenvolvem-se sistemas mais significativos e terminologias 

apropriadas, desenvolvendo tecnicas e metodos gerenciais mais avanyados; 

• 0 uso de oryamentos da origem a urn planejamento mais adequado de 

todas as fases de operayao. Os oryamentos sao planos que servem para dar 

enfase a natureza continua do ciclo planejamento-controle-planejamento; 

• Propicia a elabora9ao de pianos realistas de vendas; 

• Auxilia no estabelecimento de objetivos e padroes realistas; 

• Permite a comunicayao adequada de atitudes, politicas e diretrizes pelos 

diversos niveis hierarquicos; 

• Cria disciplina da obtenyao de resultados; 

• Permite a antecipa9ao na adapta9ao as mudan9as; 

• Destaca as areas de eficiencia e ineficiencia da empresa; 

• F orya uma auto-analise peri6dica da empresa; 

• Permite a avaliayao de desempenho gerencial; 

• Uma declarayao e compreensao clara das metas organizacionais resultam 

do uso do oryamento. 

Dentre as limita96es podemos destacar: 

• 0 or9amento se baseia em previsoes e cenarios; 

• Dificulta a flexibilidade na condu9ao dos neg6cios; 

• Sua execu9ao, de forma efetiva, requer treinamento e desenvolvimento 

das pessoas, o que leva alguns anos. 

• 0 oryamento pode levar a falsa ideia de que ele substitui a administra9ao; 

• Exigem dados contabeis hist6ricos adequados e apropriados; 

• Exige burocracia e muito trabalho de coleta de informa96es. 
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Importancia da contabilidade no oryamento: 

0 oryamento possui uma relayao estreita com o sistema contabil da empresa, o 

que ocorre nos seguintes sentidos: 

• A contabilidade fomece dados hist6ricos, quantitativos, particularmente 

relevantes para fins analiticos da empresa; 

• 0 componente financeiro de urn oryamento e geralmente estruturado de 

acordo com o formato contabil da empresa; 

• Os dados utilizados na avaliayao de desempenho ( oryado x realizado) sao 

fomecidos em grande parte pelo sistema de contabilidade. 

2.4.1 Premissas Or~amentarias 

A elaborayaO do oryamento e basicamente composta por: 

Orcamento de Vendas: 

0 oryamento de vendas toma-se urn dos mais importantes planejamentos a realizar, 

pois e dele que todo 0 oryamento global depende, e neste oryamento que devemos ser 0 mais 

realista possivel, estando ligado diretamente como os fatores extemos, neste caso, o mercado. 

Outro fato que se deve ter preocupayao e que as demais atividades dependerao do or<;amento 

de vendas para serem realizadas, sendo a partir desse oryamento que serao realizados as 

demais proje<;oes. 

Orcamento de Produciio: 

Para a realiza<;ao do or<;amento de produyao utilizamos as bases determinadas no 

or<;amento de vendas, bern como nos estoques da empresa. As quantidades exigidas pelo 

oryamento de vendas, ajustado em fun<;ao das politicas de produ<;ao e estoques deverao 

indicar os volumes a serem fabricados por produto e periodo. Ao elaborar urn oryamento de 

produ<;ao, deve-se tentar manter a produ<;ao em niveis estaveis, visando uma melhor gestao 

dos recursos materiais, humanos e de ativos. 

Orcamento de materias-primas e compras: 

Devera estar relacionado a politica de pronto abastecimento/atendimento em todas as 

unidades produtivas da empresa, em termos de qualidade e quantidade, no tempo certo. Isto e 

muito complexo, pois a empresa nao podera sofrer parada em seu processo de produ9ao por 

falta ou por rna qualidade da materia-prima adquirida, mas vale lembrar que e necessaria que 

o oryamento de materias-prima, seja feita com a maior confiabilidade possivel, haja vista que 
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todo recurso financeiro gasto com materias-prima em excesso, podeni ser considerado como 

uma perda de oportunidade financeira, pois o dinheiro ficani parado, ao inves de estar 

rendendo em urn fundo de aplica<;ao. E necessario ser prudente no or<;amento de materias-

pnmas. 

Orcamento de miio-de-obra direta: 

Para determinar o or<;amento de mao-de-obra direta, deverao ser observadas 

possiveis mudan<;as nos quadros de pessoal, corre<;oes salariais e beneficios, pois tal custo 

representa uma fatia grande nos custos totais de produ<;ao, neste oryamento estao 

representados os salarios dos funcionarios envolvidos diretamente com a produ<;ao. 

Orcamento de custos indiretos de (abricaciio: 

Custos indiretos de fabrica<;ao sao os demais custos aplicados na produ<;ao e nao 

mensuraveis nos produtos. Sao todos aqueles custos ligados a produ<;ao menos as materias

prima e mao-de-obra direta, nao podem ser alocados diretamente aos produtos, geralmente e 

usado o rateio para distribuir os CIFs (Custos Indiretos de Fabrica<;ao ). 

Orcamento de despesas comerciais,· 

Neste or<;amento incluem-se todos os gastos relacionados as vendas, distribui<;ao e 

entrega dos produtos aos clientes, sao os esfor<;os auferidos para colocar as mercadorias ou 

servi<;os a disposi<;ao dos clientes. 

Orcamento de despesas administrativas: 

Nas despesas administrativas incluem OS gastos que nao sao das opera<;oes de 

produ<;ao ou de vendas de uma empresa, em geral, sao incorridas na supervisao e presta<;ao de 

servi<;os a todas as principais fun<;oes de uma empresa. Essas despesas sao geralmente fixas e 

or<;adas com rela<;ao a valores hist6ricos. 

Projeciio da demonstraciio de resultados: 

0 demonstrative de resultado e a consolida<;ao de todos os demais oryamentos a fim 

e evidenciar as empresas o resultado projetado para aquele exercicio. Esse demonstrative 

possibilitara uma visao mais ampla de todas as areas envolvidas, bern como a confirma<;ao se 

os ni:uneros or<;ados estarao coerentes com os objetivos financeiros tra<;ados no inicio da 

elabora<;ao do or<;amento. 
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Orcamento de Caixa: 

Da mesma forma que a demonstra~ao de resultados, o or~amento de caixa somente 

deveni ser elaborado ap6s o termino dos demais or~amentos, essa demonstra~ao tambem 

chamada de fluxo de caixa, demonstrani como deveni ocorrer o fluxo de entradas e saidas de 

recursos, dentro dos parfunetros or~ados. 

Projeciio do Balanco Patrimonial: 

0 balan~o patrimonial e 0 demonstrativo que projeta a situa~ao financeira, 

economica e patrimonial da empresa, sendo a ultima proje~ao a ser realizada, urn 

agrupamento de todas as proje~oes anteriormente vistas. 

2.4.2 Controle Or~amentario 

0 planejamento em suas formas mais simples - sementes das atuais e complexas 

tecnicas de previsao e controle administrativo - e urn dos mais antigos companheiros da 

especie humana. Pode-se dizer que, de uma maneira ou de outra, consciente ou 

inconscientemente, ocasionalmente ou de modo sistematico, por escrito ou sob a forma de 

simples disposi~ao mental sem registro aparente, organiza~oes estatais, empresas privadas, 

institui~oes hospitalares, culturais, filantr6picas ou simples individuos tern feito uso de 

ferramentas de planejamento operacional ou financeiro. 

Na verdade, e unanime entre os especialistas a ideia de que o controle or~amentario 

tende a tomar-se uma rotina padrao na modema administra~ao empresarial. Tal fato ja e de 

inegavel evidencia nos paises desenvolvidos e, aos poucos, toma-se tambem valido para os 

paises como o Brasil. 

0 controle or~amentario e urn sistema de usar os nlimeros estabelecidos em urn 

or~amento para controlar as atividades da administra~ao comparando o desempenho real com 

o planejado. Assim planejar o or~amento e na realidade estabelecer padroes, o primeiro passo 

no controle. E uma aplica~ao simples e direta da parte essencial do processo de controle, os 

dados do oryamento sao estabelecidos, dai sao feitos os registros de despesas e receitas, cada 

item do or~amento depois e comparado com o desempenho real e podemos notar as varia~oes 

- acima ou abaixo do or~amento. 0 administrador entao tera a informa~ao necessaria para 

uma a~ao corretiva, como: aumentar a receita, diminuir a despesa, ou mesmo rever o 

oryamento. Esse processo possibilita ao administrador verificar continuamente e localizar os 

problemas com antecedencia, antes deles se tomarem tao grandes que possam amea~ar a 

existencia da organiza~ao. 
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Campo de aplicar:iio 

Praticamente nao existe ramo de atividade ao qual o controle on;amentario nao possa 

trazer uma contribuiyao positiva em termos administrativos. 0 controle on;amentario 

constitui, portanto, uma tecnica tendente a ser aplicada a praticamente 100% dos 

empreendimentos bem-sucedidos em todo o mundo, independente do porte (pequeno, medio 

ou grande) e da natureza (privada, estatal ou filantr6pica). 

Realizadas as adaptayoes necessarias, o controle on;amentario aplica-se em qualquer 

empresa, de qualquer porte e de qualquer natureza, ate mesmo a mais simples unidade social -

a familia - pode alcanyar grandes vantagens ( ou, no minimo, evitar grandes dissabores) de 

ordem economica na adoyao de urn sistema de controle oryamentario adequado as suas 

necessidades. Se isso e valido para a familia, facil e imaginar o que se podera dizer com 

relayao a sistemas sociais mais complexos (sejam eles institui9oes filantr6picas, cooperativas 

de consumo ou gigantescas industrias automobilisticas) para os quais o controle oryamentario 

passa a ser nao apenas uma opyao de prioridade secundaria, como tambem uma tecnica 

administrativa absolutamente indispensavel. 

Muitos autores escreveram sobre contabilidade de custos, contabilidade tributaria, 

contabilidade fiscal, auditoria contabil, pericia contabil, contabilidade gerencial, teoria da 

contabilidade, entre outros. Mas, o oryamento vern se mostrando, cada vez mais, como uma 

area a ser desvendada, pela necessidade que as pessoas e as empresas tern para gerir seus 

neg6cios. Nao que ela tenha surgido nos ultimos tempos, e sim que de uns tempos para ca, 

tornou-se essencial para a sustentabilidade das empresas. 

Quando fazemos urn plano, olhamos para o futuro e antecipamos, hoje, as decisoes 

de ayoes que tomaremos ao Iongo do tempo, de modo a atingir determinados objetivos para as 

epocas que estamos planejando. Portanto, urn plano consiste na definiyao de objetivos e de 

a9oes. A maioria das pessoas chama de objetivos, ou metas, as situayoes ou os resultados 

futuros que se comprometem a atingir. As a9oes necessarias para atingi-los fazem parte do 

que habitualmente chamamos de tatica ou estrategia. Sao os caminhos que iremos tomar para 

atingir os objetivos desta pesquisa. 

Em urn comentario sobre sistema de planejamento financeiro, Zdanowicz (2000, 

pg.17), ressalta que: 

"0 sistema de planejamento financeiro e orr;amento sera uma das condir;oes 
necessarias para alcanr;ar-se o sucesso empresarial, pois os tempos 
mudaram. A competitividade entre as empresas, os paises e os blocos 
economicos, ocorre cada vez mais e com maior rapidez. As empresas 
encontram-se em processo de mudanr;as e inovar;oes. Os meios de 
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cornunicar;ao sao cada vez rnais sofisticados e instantaneos. As inforrnar;oes 
sao transrnitidas a velocidade eletr6nica. Nao existe rnais Iugar para a 
irnprovisar;ao na ernpresa. E preciso ser profissional. " 

Em uma amilise mais profunda, Zdanowicz (2000, pg.18) ainda comenta que: 

"0 sistema de planejarnento financeiro e orr;arnento terti, par caracterfstica, 
utilizar a tecnica de projer;oes, que procurara orientar a direr;ao da ernpresa 
no processo de tornada de decisoes. E atraves do planejarnento financeiro e 
orr;arnento que se podera visualizar as rnedidas que deverao ser executadas, 
bern como as expectativas respeito do futuro da ernpresa. As decisoes 
irnportantes, quando ernbasadas nos planejarnento e controle finance ira, tern 
grande possibilidade de serern eficazes e darern certo na ernpresa. Assirn, o 
sistema orr;arnentario podera ser aplicado ern qualquer tipo de ernpresa ou 
atividade, pais atraves dessa rnetodologia procurar-se-a estabelecer os 
rnetodos necessarios para que se realizern os objetivos e as rnetas fixadas. 0 
planejarnento financeiro e orr;arnento se faz necessaria para que a ernpresa 
possa visualizar, antecipadarnente, as atividades que deverao ser 
desenvolvidas no perfodo projetado, bern como o carninho que sera 
percorrido pela rnesrna. " 

0 on;amento e uma das principais ferramentas de gestao, afirma Zdanowicz, e 

tambem, que todas as empresas necessitam de tal processo sendo fundamental para o sucesso 

das mesmas, assegurando que tal sistema trara probabilidades maiores de serem eficazes. 

Talvez seja o ors:amento o U.nico e mais importante instrumento a disposis:ao da 

empresa para o continuo controle de todas as atividades da organizas:ao. 

0 ors:amento e urn instrumento eficaz e eficiente de gestao necessario para qualquer 

empresa, independente de seu porte ou atividade economica. A tecnica ors:amentaria projetara 

as provaveis receitas de vendas e prestas:oes de servis:os, verificando se a empresa encontrara 

suporte em manter-se no mercado. Cada vez mais e necessario especializar-se, e conhecer 

profundamente 0 cliente, para antecipar-se as tendencias, detectar as mudans:as e atender as 

suas necessidades e exigencias para obter-se a precisao desejada na elaboras:ao do ors:amento. 

A eficiencia, a eficacia e a efetividade praticas do sistema de planejamento e ors:amento 

dependerao dos gestores. No entanto, as gerencias e as pessoas envolvidas no processo 

ors:amentario deverao estar comprometidas com este processo. 

No processo ors:amentario, distinguem-se tres fases distintas: 
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• Premissas on;amentarias - e a estimativa das variaveis que deverao 

vigorar no periodo oryado e a tomada de decisoes referentes a estrategia a ser 

adotada pela empresa; 

• Elabora9iio do or9amento - quantificayao detalhada dos recursos 

requeridos para alcanyar os objetivos escolhidos; 

• Controle or9amentario - apurayao continua das variayoes ocorridas entre 

o oryamento e o desempenho real da empresa, sua analise e correyao. 

A fase de controle oryamentario e de extrema significayao para o processo em 

questao. E o controle que oferece sentido e utilidade administrativa ao oryamento que, sem ele, 

nao passaria de urn simples exercicio financeiro contabil de limitada valia gerencial. 0 controle 

do oryamentario consiste, basicamente, na comparayao entre os resultados oryados e os 

resultados reais, com a finalidade de apurar variayoes, analisa-las e, a partir dai, escolher e 

adotar medidas complementares, corretivas ou compensat6rias das variayoes controlaveis, de 

forma a assegurar a obtenyao de urn nivel de lucro pelo menos igual aquele definido no 

oryamento. 

0 controle oryamentario e basicamente urn processo de analise comparativa e estas 

analises de lucros e despesas ocupam lugar de crescente importancia na administrayao 

modema. 

Tipos Btisicos de Padriio e Esquema de Controle 

De modo bastante geral, pode-se dizer que, para o administrador, ha dois tipos basicos 

de padrao: 

• Padriio hist6rico: consiste no desempenho alcanyado no periodo anterior 

aquele que se esta analisando; 

• Padriio preestabelecido: e desenvolvido com o prop6sito Unico e 

especifico de vir a servir como padrao de julgamento de urn periodo futuro, 

ainda nao iniciado. 

As variayoes podem ser controlaveis e nao-controlaveis: 
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• Controlaveis: sao decorrentes de atos ou decisoes administrativos e 

constituem, portanto, determinantes de varia9oes que podem ser modificados, 

eliminados ou corrigidos pela administra9ao da empresa. 

• Nao-Controlaveis: sao varia9oes decorrentes de fatores extra-empresa, 

tais como controles govemamentais, varia9oes de conjuntura e mercado etc. -

fatores sobre os quais a administra9ao nao tern qualquer possibilidade de 

exercer controle. 

0 controle oryamentario enquadra-se entre os processos de administra9ao por 

exce9ao, visto que tende a atrair as aten9oes da gerencia para os itens de renda ou custo que 

apresentarem significativas varia9oes contra os padroes or9amentarios. Os demais componentes 

do lucro, apresentando pequenas varia9oes, dispensarao aten9oes especiais, visto que nao 

comprometem a obten9ao dos niveis de lucros or9ados. 

Apuraciio da Variaciio 

Obtem-se atraves da compara9ao dos valores or9ados com os valores reais. 

a) Ajustes on;amentarios: 

Para efeito dessa compara9ao, sao admitidos ajustes oryamentarios quando se utiliza 

urn or9amento flexivel ou variavel. Or9amentos variaveis sao aqueles que incorporam dados 

requeridos para possibilitar o calculo dos valores de custos e despesas correspondentes a 

diversos niveis de opera9ao. 

A fase de controle resume-se nas seguintes opera9oes: 

1. Apura9ao da varia9ao; 

2. Identifica9ao das varia9oes controlaveis; 

3. Analise da varia9ao controlavel, definindo-se responsabilidades e 

estabelecendo medidas corretivas ou compensat6rias, de forma a assegurar a 

concretiza9ao do lucro or9ado. 

Assim, os ajustes or9amentarios objetivam eliminar varia9oes decorrentes de 

eventuais diferen9as entre os niveis de opera9ao realmente atingidos. Entretanto, corre9oes 

contabeis e suplementos or9amentarios, alem de outros casos especiais, poderao tambem 

aparecer como ajustes de or9amento para efeito de calculo das varia9oes. 
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b) Natureza das varia~oes 

Obviamente, as varia<;oes or<;amentarias apuradas serao favoraveis (positivas) ou 

desfavoniveis (negativas), conforme representam aumentos ou redu<;oes dos lucros previstos, 

respectivamente. Uma despesa real maior do que a correspondente despesa or<;ada, 

representando uma redu<;ao do lucro previsto, determinani uma varia<;ao desfavonivel. 

Identicamente, se urn determinado item de receita situar-se em nivel mais baixo do que o 

previsto tendera a reduzir o lucro definido no or<;amento e determinara, tambem, por 

consequencia, uma varia<;ao desfavoravel. 

c) Grandeza das varia~oes 

Como urn sistema de administra<;ao por exce<;ao, o controle or<;amentario recomenda 

a desconsidera<;ao das varia<;oes cuja grandeza nao se revele significativa, dado que urn 

or<;amento nao e uma adivinha<;ao ou uma profecia, alguma tolen1ncia deve entrar sempre em 

considera<;ao quando as varia<;oes sao apuradas. 

Abaixo de certo limite - normalmente fixado em tomo de 10% do valor oryado - as 

varia<;5es sao consideradas normais, dispensando-se as analises, investiga<;oes e medidas 

administrativas reclamadas pelas varia<;oes de maior porte. Compete, obviamente, a cada 

empresa definir o nivel de grandeza abaixo do qual as analises deverao ser negligenciadas. Isso 

permitira uma maior concentra<;ao gerencial nos itens de maior importancia, permitindo, 

consequentemente, maximizar os efeitos positivos da administra<;ao por exce<;ao. 

Amilise da Variaciio 

Em sequencia a apura<;ao das varia<;oes, procede-se a analise daquelas que 

apresentarem grandeza significativa, de forma a identificar suas causas e a area responsavel 

pela sua ocorrencia. E de interesse notar que as varia<;oes encontradas nas compara<;oes 

or<;amentarias relacionam-se, invariavelmente, com uma ou com a combina<;ao das causas 

seguintes: 

• Altera<;oes nos pre<;os de venda dos produtos; 

• Altera<;5es nos volumes vendidos: 

• V aria<;ao no total das unidades vendidas; 

• V aria<;ao na "composi<;ao" das vendas ("mix"); 

• Altera<;oes nos elementos de custos fixos ou variaveis (pre<;os dos 

insumos, varia<;oes do desempenho da mao-de-obra etc.). 
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• As varia<;oes de receita relacionam-se com diferen<;as de volume ou de 

pre<;o unitario dos produtos vendidos pela empresa; 

• As varia<;oes de despesas relacionam-se, identicamente, com os custos 

unitarios e com os volumes de compra e de utiliza<;ao dos insumos e utilidades 

adquiridos pela empresa. 

Variacoes de receita 

Os principais determinantes imediatos das varia<;oes nos volumes de vendas ou de 

pre<;o unitario dos produtos vendidos pela empresa sao: 

a) diferenr;as de volumes de vendas determinadas par: 

• Diferen<;as de volume de mercado (industria); 

• Diferen<;as no indice de penetra<;ao (share); 

• Diferen<;as na composi<;ao das vendas ("mix"). 

A respeito destas varia<;oes serem, em geral, consideradas como ajustes de or<;amento 

atraves da utiliza<;ao de or<;amentos flexiveis, a sua amilise e consequente isolamento do 

"quantum" atribuivel a cada urn dos elementos causadores (industria, penetra<;ao e composi<;ao) 

sao de primordial interesse para a administra<;ao da empresa. Isto porque, conforme ja 

enfatizamos, uma das finalidades essenciais da analise or<;amentaria e a distribui<;ao das 

varia<;oes totais entre varia<;oes controlaveis e varia<;oes nao-controlaveis, ou seja, entre 

varia<;oes de mercado e, portanto, independentes da a<;ao administrativa da empresa e varia<;oes 

decorrentes dessa mesma a<;ao. Assim sendo, as diferen<;as associadas ao efeito das 

incontrolaveis ( e ate imprevisiveis) for<;as de mercado, deverao ser isoladas das varia<;oes de 

penetra<;ao e de composi<;ao ("mix") que representam efeitos diretos das decisoes da empresa. 

Isso permitira avaliar o desempenho da gerencia de vendas bern como determinar medidas que 

possam corrigir as varia<;oes desfavoraveis, eliminando-as ou compensando-as. 

b) diferenr;as nos prer;os unitarios dos produtos vendidos pela empresa, determinadas 

par: 

• Restri<;oes impostas pela competi<;ao; 

• Estrategia da empresa. 
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0 nivel do pre<;o de venda assumido no or<;amento pressupoe, sempre, em virtude das 

condi<;oes de competitividade vigentes, urn determinado grau de controle exercido pela 

concorrencia. Em alguns setores especificos como, por exemplo, a industria farmaceutica, os 

aumentos de pre<;os tambem enfrentam restri<;oes govemamentais ( controle govemamental de 

pre<;os) e constitui-se em urn importante fator de explica<;ao das varia<;oes entre a receita real da 

empresa e a sua receita or<;ada. Atualmente, com a modera<;ao da interven<;ao govemamental 

sobre a economia, esse fator praticamente desapareceu. A tendencia atual dos Govemos e 

deixar a evolu<;ao dos pre<;os por conta do mercado, sem interferencia direta sobre os seus 

niveis, conforme ocorreu no Brasil ha algumas decadas. 
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3 OR~AMENTO NUMA GRANJA DE SUINOS 

3.1 Elaborac;ao do Orc;amento 

Analisando que todo on;amento e preparado tendo por base um determinado nivel ou 

volume de opera<;oes, e seas opera<;oes reais ocorrem a niveis diferentes daqueles que foram 

or<;ados ( e isso, geralmente, ocorre porque um or<;amento nao e e nao deve ser tido em conta de 

uma adivinha<;ao ), gerando a necessidade de altera<;oes do nivel de opera<;oes originalmente 

previsto para os meses seguintes, varia<;oes tendem a aparecer entre o or<;amento e o 

desempenho real da empresa. 

Nao se deve esquecer de que o controle or<;amentario e um inestimavel instrumento 

de administra<;ao, mas nao deve, nunca, ser considerado como substituto do administrador. 

Fundamentalmente baseado em previsoes, o controle oryamentario s6 pode ser 

eficiente a medida que essas previsoes (estimativas) forem criteriosamente desenvolvidas. 

Definitivamente essa premissa dentro de qualquer implanta<;ao de um sistema 

oryamentario e primordial para que tenha os resultados dele esperados, se a cultura 

or<;amentaria nao for plantada como uma semente, a qual deve ser adubada, regada e cultivada 

para virar uma arvore e trazer bons frutos, todos os outros trabalhos esperados nao irao se 

consolidar. Estabelecer metodologias para o acompanhamento dos resultados e como deveni 

ser o processo de apresenta<;ao dos mesmos e essencial. 

3.2 A IMPLANTA<;AO DO OR<;AMENTO NA GRANJA DE SUINOS. 

Nesta fase come<;a a implanta<;ao do sistema or<;amentario em uma granja de suinos, 

para tanto, o primeiro passo e conhecer como a empresa ou a industria funciona, ou seja, 

conhecer o "chao de fabrica", somente a partir dai e que se pode iniciar a implanta<;ao de urn 

or<;amento. Neste caso sera feita a implanta<;ao de um sistema or<;amentario em uma granja de 

suinos e abaixo serao descritas todas as fases de produ<;ao desta granja para que se possa 

iniciar o or<;amento. 

A implanta<;ao do or<;amento sera em uma granja de suinos de ciclo nao completo, 

ou seja, ela nao vai ate a classe chamada "termina<;ao" que e classe em que os animais estao 

prontos para abate, essa granja tern seu ciclo ate a classe chamada "creche"- que sao lei toes de 

aproximadamente 70 dias. A partir dai esses animais sao vendidos para outras granjas de eicl(} 
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completo. Os suinos sao vendidos para cooperados que possuem as granjas de ciclo completo 

e o pre<;o de venda e tabelado basicamente pelo mercado. Essa granja tern por objetivo 

produzir suinos para seus cooperados ate certa idade ou classe, porque nas fases iniciais o 

numero de morte desses animais e bern considenivel se nao houver todo urn cuidado e 

tecnologia adequada para as primeiras fases de produ<;ao. 

3.2.1. Descri~ao das Fases de Produ~ao: 

Para o melhor entendimento do processo produtivo e necessaria conhecer todas as 

fases do ciclo de produ<;ao, sendo: cobertura e gesta<;ao, maternidade, pre-creche e creche. Se 

fosse uma granja de ciclo completo ainda teriamos as classes de recria e termina<;ao, o que 

nao e o nosso caso. 

Cobertura e Gestaciio 

A gesta<;ao e uma das fases, dentro da explora<;ao suinicola, de maior importancia 

para a melhoria da eficiencia reprodutiva. Do desempenho da gesta<;ao pode-se prever o 

potencial economico e/ou produtivo de uma granja. A gesta<;ao, na especie suina, dura em 

media 114 dias (tres meses, tres semanas e tres dias), podendo variar, para mais ou menos, 

quatro dias. 

Da desmama ate a cobertura, as matrizes recebem ra<;ao de lacta<;ao a vontade, 

assim que realizar a cobertura e fornecido em media 1,8 kg a 2,0 kg de ra<;ao por matriz/dia, 

ate 35 dias de gesta<;ao. De 36 a 90 dias, de 2,3 kg a 2,6 kg de ra<;ao por matriz/dia. De 91 a 

109 dias, de 3,0 kg a 3,5 kg de ra<;ao por matriz/dia. De 109 a 113 dias, de 1,8 kg a 2,0 kg por 

matriz/dia. Ap6s esse periodo as matrizes sao enviadas para a maternidade onde ocorreni o 

nascimento dos leitoes. 

Maternidade 

Tres dias antes do parto as matrizes sao transferidas da gesta<;ao para maternidade, 

onde serao observadas dia e noite ate o parto. As matrizes ficam no maximo 21 dias para 

amamenta<;ao dos leitoes. Ap6s completar 21 dias os leitoes sao desmamados e transferidos 

para a pre-creche onde sera iniciada sua fase de alimenta<;ao. No final dessa fase o animal 

pesa em media 6,4 Kg. 
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Pre-Creche 

Setor onde sao recebidos os animais vindos da matemidade, onde permanecem ate 

completarem 42 dias, quando serao transferidos para a creche para receber outro tipo de ra9ao 

e tratamento. 0 animal no final dessa fase pesa em media 14 Kg e ja consumiu em tomo de 11 

Kg de ra9ao. 

Creche 

Recebem os animais vindos da pre-creche, onde permanecem ate completarem 70 

dias, quando estao prontos para serem transferidos para a recria, no caso dessa granja os 

animais sao vendidos para outras granjas de ciclo completo, onde passarao para as classes de 

recria e terminayao, quando estarao prontos para abate. 0 animal no final dessa fase pesa em 

media 35 Kg e ja consumiu cerca de 42 Kg de ra9ao. 

3.2.2 Elabora-rao das planilhas eletronicas 

Para dar suporte ao sistema oryamentario foram desenvolvidas, utilizando-se do 

Microsoft Excel, planilhas eletronicas que conterao os dados vinculados e coesos para a 

elaborayao e controle do oryamento. 

Na defini9ao de quais seriam as planilhas a dar sustenta9ao ao sistema or9amentario 

foram elaboradas duas estruturas iniciais para o sistema, o Planejamento que trara os dados do 

or9amento e o controle que trara os comparativos em o or9amento e o realizado. Para isso foi 

criada a estrutura sendo desenhada dessa forma: 

Planejamento (Oryamento ): 

• Receitas 

• Custos 

• Despesas 

• Demonstrativo de Resultado - DRE 

• Balan9o Patrimonial 

• Fluxo de Caixa 

Controle (Realizado ): 

• Acompanhamento dos Resultados 

• Balan9o Patrimonial 

• Fluxo de Caixa 



29 

0 or<;amento sera iniciado pelas Receitas que conterao os valores que subsidiariam 

as unidades, tanto para gera<;ao de caixa quanto para gera<;ao de resultados. Os Custos aqui 

descritos representam o montante dos custos de produ<;ao para a viabilidade da granja. As 

despesas sao OS gastos gerais, despesas de agua, luz, telefone, deprecia<;ao entre outras com 0 

pessoal da administra<;ao e de vendas. 0 Demonstrativo de Resultado evidenciara o lucro ou 

prejuizo do exercicio em elabora<;ao. 0 mesmo pode ser relatado no Balan<;o Patrimonial que 

trara as estimativas quanto a mensura<;ao do patrimonio da entidade. E por ultimo o Fluxo de 

Caixa, que trara uma situa<;ao estimada do caixa da granja. 

Para o item de Controle, nesse caso o realizado, foi elaborada uma planilha de 

acompanhamento de Resultados, Balan<;o Patrimonial e Fluxo de Caixa, que trarao o 

confronto do or<;ado x realizado. 

Iniciando com a estrutura de planejamento come<;amos como or<;amento de receitas: 

Tabela 01- ON;amento de Vendas -Receitas do Perfodo 

PLANILHA DE VENDAS - GRANJA DE SUiNOS 

ORC-AMENTO DAS RECEITAS COM VENDAS-DE SUiNOS -

As receitas foram or<;adas com base no pre<;o de mercado, multiplicando o nlimero 

de animais a serem vendidos no periodo pelo peso medio (35 Kg) e pelo pre<;o medio, 

obtendo dessa forma a receita do periodo. 0 or<;amento de receita e a base para os demais, 

pois e nesse or<;amento que teremos as entradas de recursos e tambem os custos se baseiam 

nas vendas para serem apurados. 
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Tabela 02- Controle de es(oque (planilha de movimenta9G.o) 

, ENTRADAS SAiDAS. SALDO , 
DATA IDSTORICO Quant. custo Media Valor Total Quant. Custo Media Valor Total Quant. MC~~~o Valor Total 

CLASSE· lVL<\.TERNIDADE 

117/2006 Saldo inicial 
Nascimento:;: no periodo 1.518 24.0945 36.575.53 

Mottes oconidas no periodo 62 
1.449 

Pntn 

927 20.0000 18.540,00 
22.5421 55.115.53 
23.1286 55.115.53 

Nessa tabela sao feitas as movimenta<;oes do estoque da granja, onde cada classe 

tern controle separado, ou seja, existe urn controle para a classe de matemidade, pre-creche e 

creche, onde a matemidade transfere animais para a pre-creche com o custo medio da 

maternidade e a pre-creche transfere seus animais para a creche com o custo medio da pre

creche, chegando a classe da creche onde os suinos sao vendidos e a baixa no CPV 

(Resultado) e feito pelo custo medio do periodo (mes) dos animais vendidos. 

Tabela 02.a - Resumo do Controle de Estoques (Estoque inicial + entradas + 

Custos de produ9ao do periodo) 

TOTAL GERAL 3.112 47,6307 148.226,60 - 4.024 18,2512 73.442,98 83.864,37 

Tabela 02. b - Resumo do Controle de Estoques (Vendas + Transferencias Emitidas 

+ Mortes). 

. - - - SAIDAS - - -

VENDAS - . TRANSFERENCIAS 
CLASSES EMITIDAS MORTES 

Quant - - ' Qu~t - , Quant Vh· Vh· ' 
VIr. Un. VIr. Total Vh·. Un. Vh·. Total . . 

Cb _ Cb - Cb Un. Total 

1\tlatennda<le ! ! I 1.449 ! 23.1286 l 33.513 39 ~ 6' I 

~~---~]JLillo·i-?r~~:=-_~~~~~59 
i ~~= 

TOTAL GERAL 1.032 71,1030 73.378,26 _ 2.506 29,3069 73.442,98 79 - - -
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Tabela 02. c- Resumo do Controle de Estoques (Estoque Final) 

lVIat.ernidade 934 23,1286 21 .602,14 

Pre-Crecl1e 1.401 37,7763 52.924,65 

Crecl1e 1.184 71 ,1030 84.185 ,91 

' ' 

. TOTAL GERAL 3.519 45,1016 : 158.712,71 

As tabelas 2.a, 2.b e 2.c representam o resumo do estoque da granja. Na tabela 2.a 

demonstra o estoque inicial, as transferencias recebidas eo custo de produ9ao absorvido pela 

unidade. Na tabela 2.b estao representados as saidas da classe, com as transferencias emitidas 

(de uma unidade para outra), as vendas e as mortes, e na tabela 2.c o estoque final do periodo. 

Tabela 03 - Custos de Produriio da Granja 

CUSTOS DE PRODU<;AO 

Descric;ao JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 

GASTOS COM PESSOAL ~ ·.,. ~ -- . -·-- ~· . - - -.. _..:._ --- 15 5601 15 5601 15 560 , 15 560. 15 560 15 560 9.::~360 
GASTOS GERAIS 14.4671 14.267i 14.1371 14.345 1 14.3461 14.3621 85.924 

·i; MAN\iJ;E~¢46. i)E ·SE~Vi(:os INTE(tNOS 13.0651 3.0311 3.065 1 3.0391 3.0861 3.0561 28.342 
CONSUMO MATERIA-PRIMA 81.065 1 81.065 1 81.065 J 81.065 1 81.065 1 81.065 1 486.390 
TOTALDOSCUSTOSPRODU~AO 124.1571 113.9231 113.8261 114.0091 114.0571 114.0431 694.015 

- - --

A tabela 03 refere-se aos custos de produ9ao propria da granja, ou seja, todos os 

gastos que sao necessarios para o funcionamento da granja, gastos com salario das pessoas 

que trabalham na granja, gastos em gerais como materiais de limpeza, combustiveis e 

lubrificantes, quilometragem, energia eletrica entre outros, os gastos com manuten9ao dos 

servi9os intemos, como mecanica, eletrica e civil e o consumo de materia-prima que 

representa a maior parte dos gastos que e o consumo dos animais. 
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Tabela 04 - Despesas Operacionais 

Sistema Or~amentario _ 
- JULHO AGOSTO SETEMBRO- OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL 
8051 805 \, '" < S05j _ 0 805 4.830 

EXPLOSAO DESPESAS TECNICAS -I -I -I 
',,,, '600 :·;' .'' 6001 " ~_ 60Q 3.600 ' 6001 ' 

-I -1 

1.405 1.4051 1.4051 8.430 
PROVISOES IRPJ e CSSL -I -I 
TOTAL DAS DESPESAS OPERAClONAIS - 1.4051 1.405 1.4051 

A tabela 04 refere-se as despesas operacionais, aqui estao todos os esfon;os para a 

obten<;ao de receitas que nao fazem parte da produ<;ao, basicamente referem-se a parte 

administrativa e de vendas. 

Tabela 05- Demonstra9iio do Resultado do Exercicio 

RESULTADO OPERACIONAL- GRANJA DE SUiNOS 

A tabela 05 refere-se ao demonstrative do resultado do exercicio, aqui esta o resumo 

de todas as outras planilhas do or<;amento, demonstrando as receitas, custos e despesas do 

periodo, chegando ao resultado final que pode ser tanto lucro quanto prejuizo, aqui os 

administradores podem atacar nos pontos mais relevantes das varia<;oes do or<;amento. 

Estruturado o or<;amento em seguida serao elaboradas as planilhas de 

acompanhamento on;ado x realizado: 

Tabela 06- Acompanhamento do or9ado x realizado- D.R.E. 
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ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 

A tabela 06 demonstra na coluna do lado direito a varia<;ao do or<;ado em rela<;ao ao 

~ealizado do mes e do lado esquerdo, acumula os valores do periodo, somando todos os 

meses, dessa forma os administradores podem verificar as varia<;oes que ocorreram no mes e 

~s varia<;oes de todo o periodo, acumulando os meses, nesse acompanhamento se verifica 

~4;~ ocorreram as maiores varia<;oes, se foram nas receitas, nos custos ou nas despesas, 

cons~\\~~~mente depois de analisado essa planilha os administradores partem para as 
~-: ,'\ \ 

~~ftltts :lfualfticas dos custos de produ<;ao e de despesas. 
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Tabela 07- Acompanhamento do orr;ado x realizado - Custos de Produr;ao 

Na tabela 07 foram feitas as aberturas dos custos de produ<;ao, aqu1 os 

administradores poderao verificar quais foram as contas que tiveram maior varia<;ao e poder 

tomar as medidas cabiveis para possiveis corre<;oes em rela<;ao ao realizado. 
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Tabela 08- Acompanhamento do or~ado x realizado- Despesas 

Assim como na tabela 07 foram feitas as aberturas das despesas operacionais na 

tabela 08, aqui os administradores poderao verificar quais foram as contas que tiveram maior 

varia9ao e poder tomar as medidas cabiveis para possiveis corre96es em rela9ao ao realizado. 

Tabela 09- Ponto de Equilibria e Margem de Contribui~iio 

PONTO DE EQUILIBRIO E MARGEM DE CONTRIBUI~AO 

~ - ~ ~ - . - . --.. - - ' 

Quantidade ~ Valor Unitario ~ Valor Total 

Vendas 8.390 ~ 90,13 ~ 756.192,50 
ooooooooonooo.-ooooooou•oouuoooouooouooo•ooo o oonnnoonnnuooou .... o .. oooooo .. ouoooo• .. oooooo oooooooooooooo .. oo ooooo .. oooooooou .... oooot .... o ....... oooooo .. oo .... ooooooooo .. o•o•o .. oo .. o .. •t••••••••••••••••• ••o .. o oooo o oooo o o .. o .. oooooooooooooooo 

.(~2. ....... ~.~~~-~-.. ~ . .!?.~.~P.~.~.§!~ . .Y.~.~.i-~Y.~.!~ ............................... §.:.~~.9. .. .!. ............................. (2.~~-~.9.)!. ................. (~.~~.:.~~.9.~.g_g). 

.t::.l ... ~~rg~~---~-~---~-~-~.!.~.~~~~-~~~---······· ........................................... f .............................. ~.!l.?..~ .... ~ .............. ?..~.~-~.?..Q.?.l.~.Q ... . 
t2. ....... ~.~~~-~---~ . .!?.~.~P.~.~.§!~ .. f..!~~-~ ................... ........................................... i ................................................... l ................ .C?..!?..:.~?.-~~ .. !.9.) 

Lucro 0 eracional ~ ~ 53.747,40 

Ponto de Equilibrio em cabec;as 6.6961 

Margem de Contribui9ao e a diferen9a entre o pre9o de venda e os custos e despesas 

variaveis, representando o lucro variavel em cada unidade comercializada. 
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0 cruculo do Ponto de Equilibria em quantidade e efetuado pela divisao dos custos e 

despesas fixas pela margem de contribui<;ao unitaria, evidenciando qual o volume de vendas 

necessarias para cobrir todos os seus custos e despesas fixas. No exemplo acima o ponto de 

equilibria e a venda de 6.696 animais, ou seja, para cobrir todos os seus custos e despesas 

fixas deverao ser vendidos 6.696 animais, chegando a urn resultado nulo, a partir dai cada 

animal vendi do trara urn resultado de R$ 31,73. 

3.2.3. Fase do Controle 

0 passo seguinte do sistema or<;amentario e 0 de buscar defini<;oes quanto as formas e 

normas que serao tra<;adas para o controle or<;amentario, o confronto entre o planejamento e o 

realizado. 0 ideal e que a apresenta<;ao dos resultados do "Planejamento X Realizado", seja 

feito mensalmente. As explica<;oes geralmente sao feitas com valores de percentual acima ou 

abaixo de 1 0% de varia<;ao do valor acumulado ate aquele mes. As contas que nao tiverem 

seus valores realizados, nos casos de terem sido estimados e nao realizaram nada, tambem 

deverao ser explicados. 

Todo e qualquer material extra, podera ser utilizado para melhor esclarecer os desvios 

de metas e justificar claramente as explicativas, onde todas as reunioes para esta presta<;ao de 

contas devem ser as mais produtivas possiveis, buscando corrigi-la. 
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4. CONCLUSAO 

0 termino deste trabalho e apenas o inicio para a granja de suinos, que ap6s a 

implanta9ao do sistema oryamentario deveni levar tao a serio o seu acompanhamento como a 

sua elabora9ao. 0 primeiro passo foi dado atraves da ferramenta chamada or9amento, a partir 

daqui fica muito mais facil evidenciar falhas no processo, seja nas vendas, na produ9ao ou nas 

despesas. Agora cabe aos administradores acompanhar as varia9oes, e nao apenas acompanhar 

as varia9oes, mas buscar o real motivo pelo qual nao se atingiu a meta e tomar as medidas 

necessarias para que sejam corrigidas as falhas e nao venham a acontecer nos pr6ximos 

periodos. 

0 desenvolvimento desse trabalho tern por objetivo demonstrar a importancia de urn 

sistema oryamentario, pois o oryamento evidencia todas as opera9oes da empresa atraves das 

vendas, dos custos de produ9ao, da produ9ao de animais, desde o nascimento ate a sua venda, 

o consumo de materia-prima, tambem demonstra se a atividade esta dando retorno e se nao 

estiver possibilita verificar onde esta o problema, enfim mostra aos administradores o objetivo 

que a empresa pretende atingir e atraves do or9amento isto e possivel, gra9as ao sistema 

or9amentario, cabe agora a eles darem sequencia a essa ferramenta, sempre e 16gico com a 

assessoria do profissional contabil. 



ANEXOS 



PLANILHA DE VENDAS - GRANJA DE SUiNOS 

ciR¢AMENto~ oAs~~:c~altAs·····c _oMyENoA$_•--ol2 --··stJiN-os 

Lei toes 



CONSUMO DE RACAO 

Ra~ao Gesta~ao 11.500,00 11.500,00 - - n.5oo,oo 
" ' .. ' 'i· ---. ., 

Ra~ao Lacta~ao 12.ooo,oo 12.ooo,oo - - 12.ooo,oo 
9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 
9.56o,oo · ·· .; · 9.50o,oo· - 9.soo,oo 

· .. PERCENTUALC()NSUMO DE RACAO. POR CLASSE 49,32°/o ' 25,68% ·· 25,00% 100% 



ALOCACAO DOS CUSTOS DE PRODUCAO - GRANJA DE SUiNOS 



118/2006 

Nascimentos no periodo 
Mortes ocorridas no periodo 
Transferencias para Pre-Creche 
- -· ·~-~.~.=· .. EM 3tT0772oo6 

Saldo inicial 

Nascimentos no periodo 
Mortes ocorridas no periodo 
Transferencias para Pre-Creche 

sA.ino'iiVi3t/to/2oo6 " 
Saldo inicial 

CONTROLE DE ESTOQUE 



CONTROLE DE ESTOQUE 

8 

~ .I.U.I..LU.L• t'' '-'.L--.&.a.-
.., -.-.~""""" ... -.~...,-~---~--~-~~~ _,, __ .-~--·n -.~·-

SALDO·:EM 31107/2006. · . 
118/2006 Saldo inicial 

32,3674 49.198,41 
28.741,34 

14 
1.580 

ij~ooir ,~~~,~~ .. -:.·: .I -- ... m-~ "."lr- ~~·~.;· -~ ~ - ·~ I -~ ·= 
.,.,.,.·:··r , .. ,., 

119/20061 Saldo inicial 
Transf. recebida da Matemidade 1.520 33,5765 51.036,26 

Absor9ao - custos produ9ao mes - - 29.356,81 

Mortes ocorridas no periodo - I 8 

Transf. p/ Creche 
'" s:ALrrir:Eif' 3o/o9/zoo6" 

1/10/20061 Saldo inicial 
Transf. recebida da Matemidade 1.500 33,9439 50.915,82 

Absor9aO - custos produ9aO mes - 28.959,56 

Mortes ocorridas no periodo - I 12 

_!.~~~~~ - pi ~!ec~~"··~···-~" - 1.500 

~~1344 

2.565 

63.994,95 
~·.~ 1-~-~~~- I 

76.669~~5-.,_ 

79.037,44 

2.653 
2.653 
2.641 

59.969,02 
110.453,13 
139.065,87 
139.065,87 
60.028.43 



CONTROLE DE ESTOQUE 
CLASSE: CRECHE 

TA HISTORIC 

Saldo inicial 

Transf. recebida da Pre-Creche 11.450 I 44,13441 63.994,95 
Absorfi:aO- custos produfi:aO mes - - 33.370,59 

11 
L4oo I _ ~?~ ,~!.9~ 

};.. _.:.,, ';..."; • ~;- .:..."= 0;~,.:J ... 202,,._ 2]~, 
118/2006 I Saldo inicial - 1.209 73,4102 88.752,89 

Transf. recebida da Pre-Creche 1.580 48,5253 76.669,95 - - 2.789 59,3126 165.422,85 
Absorfi:ao-custosprodu9aomes - - 31.643,10 - - 2.789 70,6583 197.065,95 
Mortes ocorridas no periodo - 4 - - 2.785 70,7598 197.065,95 
Vendas - 1.350 70,7598 95.525,68 1.435 70,7598 101.540,26 

-~-,- ~- -~§A't»i2EMJ!7os72!o6 ~-- -~ ~---- -.· ~'"~- ~~-=~~~;--:_~: ~ ... . ~·•' - ~ . =·~ .,.7 ··:·=::·~--_-___ =--=-= " ":T.4~~ ~::._ ., · 7(j(;j~},: - 1 o i 34gj~·6 
119/2006 Saldo inicial - 1.435 70,7598 101.540,26 

Transf. recebida da Pre-Creche 1.400 51,2848 71.798,65 - - 2.835 61,1425 173.338,91 
Absor9ao- custos produ9ao mes - - 31.218,49 - - 2.835 72,1543 204.557,40 
Mortes ocorridas no periodo - 1 - - 2.834 72,1797 204.557,40 
Vendas - 1.400 72,1797 101.051,64 1.434 72,1797 103.505,76 

111 onoo61 --- ~- s~~11~~: !~!;'2~9~~ ··· ·= ---·- - - --·~·- , ··. -: = ;7 · -- .. ·= -:~ . {~~:: ~1~:f -i~¥s~B: 
Transf. recebida da Pre-Creche 1.500 52,6382 78.957,33 - - 2.934 62,1892 182.463,08 
Absor9ao- custos produ9ao mes - - 31.741,31 - - 2.934 73,0076 214.204,39 
Mortes ocorridas no periodo - 6 - - 2.928 73,1572 214.204,39 
Vendas - 1.380 73,1572 100.956,99 1.548 73,1572 113.247,41 

8AiD.«;i~!Vfji';io~oO§ -- ~ __ -~~~~---~ ·-·~4~~'--=~ _ .c:~_-' il< .... ~----~ = -~ .. - ""~=,::_:'57'7~~~~~. -~:· ~-:~--~:~~1 .~. 1 ~~4]= ;~~ :_~=")JJ:2lf~. ~: !ll ;i41Ai 
1111/20061 Saldo inicial - 1.548 73,1572 113.247,41 

Transf. recebida da Pre-Creche 1.550 51,1245 79.242,95 - - 3.098 62,1337 192.490,36 
Absor9ao- custos produ9ao mes - - 32.300,19 - - 3.098 72,5599 224.790,54 
Mortes ocorridas no periodo - 6 - - 3.092 72,7007 224.790,54 
Vendas - 1.440 1.652 72,7007 120.101,55 

~sAino :EM'3o/1Il2oo6 :c· ,. ·;_~-- ~ .• . ,,,:" ;";.;k: , . ~72}1607? ~~T 2'o1o't"5~5 
1112/2o'o6T __ ,- ··--= Sald~ wei~!" ·-"~·----~ - ·····~---~·-"·~-"- 1.652 72j007 '""i2o .ioi~55 

Transf. recebida da Pre-Creche 1.501 52,6565 79.037,44 - - 3.153 63,1586 199.138,98 
Absor9ao- custos produ9ao mes - - 32.547,54 - - 3.153 73,4813 231.686,53 

231.686,53 
122)44,15 



RESUMO DO CONTROLE DE ESTOQUE - JULH0/2006 

RESUMO DO CONTROLE DE ESTOQUE- AGOST0/2006 



RESUMO DO CONTROLE DE ESTOQUE - SETEMBR0/2006 

RESUMO DO CONTROLE DE ESTOQUE - OUTUBR0/2006 



RESUMO DO CONTROLE DE ESTOQUE - NOVEMBR0/2006 

RESUMO DO CONTROLE DE ESTOQUE- DEZEMBR0/2006 



CUSTOS DE PRODUCAO - GRANJA DE SUiNOS 



DESPESAS OPERACIONAIS - GRANJA DE SUiNOS 



CALCULO DO IRPJ E CSL 

- J-uLH.(f/ _., . Xaosto ... ;T -sE:t:E:M::BR.o<-: ,.·outuilRo . ·N-oVEMB"i{o;:: tiEZEMBRO .. -tof:At . 

IRPJ - 15% 1.381,93 
21;62'1,61 I 34~183,47 46.385,33 . ; · .·sg:;210,13:J :.· 

~<·· :~~'Acuril'ulado·.:,;' ~ I .:.: ·. z9.2:f2~89 '· ., · 
.;~($ULoT4QP:'~NTI;S ·IR~J-CSL o 1. g:~.212;89 ·12.'41'1,7:2 . 'I ; ... 13.:£58~86_. " 

3.243,69 I 5.217,52 6.957,80 8.881,52 10.241,21 
Adicional 1 0% 162,46 I 478,35 638,53 921,01 827,48 
TotaiiRPJ Acumulado 1.381,93 3.406,15 



RESULTADO OPERACIONAL- GRANJA DE SUiNOS 



PONTO DE EQUILIBRIO E MARGEM DE CONTRIBUICAO 

I Ponto de Equilibrio em cabe~s I 6.6961 

PONTO DE EQUILIBRIO 

1.000.000,00 
c( 800.000,00 
1-iii 600.000' 00 
fd 400.000,00 
~ 200.000,00 

, ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
~~ 'lt~ ~~ ~~ <o~ c:o~ '\ ~ co~ OJ~ ~~~ 

QUANTIDADE 

1-· - Vend as - C/D Fixa - C/D Variavetl 



1.1. Vendas 
2. (-) Devoluc;oes I Abatimentos 
3. (-) Tributes s/ Vendas e Servic;os 

3.1. ICMS 
3.2. PIS I COFINS 

ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 

11.558 

-100,00°/o 
0,00°/o 

11.558 -100,00°/o 
0,00°/o 

-100.00°/o 

11.558 

124.950 -100,00°/o 
0,00°/o 

11.558 -100,00°/o 
0,00°/o 

-100.00°/o 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 

1.1. Vendas 120.488 

2. (-) Devoluc;oes I Abatimentos 
3. (-)Tributes s/ Vendas e Servic;os 22.703 22.703 11.145 11.145 

3.1. ICMS 
3.2. PIS I COFINS 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 

1.1. Vendas 372.838 - 372.838 -100,00°/o 127.400 127.400 -100,00°/o 
2. (-) Devoluc;oes 1 Abatimentos - - - 0,00°/o - - 0,00°/o 
3. (-)Tributes s/ Vendas e Servi<;os 34.487 - 34.487 -100,00°/o 11.785 - 11.785 -100,00°/o 

3~1. ICMS - - - 0,00°/o - - 0,00°/o 
' 3.2. PIS I COFINS s/ Faturamento 34.487 - 34.487 -100.00°/o 11.785 11.785 -100.00°/o 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 

498.418 - 498.418 -100,00°/o 125.580 125.580 -100,00°/o 
2. (-) Devolucoes I Abatimentos I - - - 0,00°/o - - 0,00°/o 

46.104 - 46.104 -100,00°/o 11.616 - 11.616 -100,00°/o 
0,00°/o - - 0,00°/o 

-100.00°/o 11.616 11.616 -100,00°/o 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 

58.225 58.225 

131.040 

12.121 

131.040 

12.121 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 



1.1. Vendas 
2. (-) Devolu<;oes I Abatimentos 
3. (-) Tributes s/ Vendas e Servi<;os 

3.1. ICMS 
3.2. PIS I COFINS 

ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 

69.948 69.948 11.723 

126.735 -100,00°/o 
0,00°/o 

11.723 -100,00°/o 
0,00°/o 

-100.00°/o 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 



ACOMPANHAMENTO ORCADO X REALIZADO 
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