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RESUMO 

Szymczak, Adriane. Or<;amento Estudo de caso da Ouro Verde Transporte e 
Loca<;ao. As empresas bern organizadas sabem da importancia e das vantagens de 
urn born planejamento de suas atividades em busca de seus objetivos. As 
constantes mudan<;as que estao ocorrendo no ambiente de neg6cios, muitas delas 
produzidas pela globaliza<;ao dos mercados, estao exigindo das empresas cada vez 
mais o aprimoramento de seus processos de planejamento, avalia<;ao e controle, 
tendo em vista a tomada de decisoes rapidas e de melhor qualidade que lhe 
assegurem o atendimento de seus objetivos de continuidade, expansao e 
lucratividade. 0 estilo pr6-ativo de administra<;ao hoje, mais do que nunca, e 
essencial para o born andamento dos neg6cios e prote<;ao do patrimonio de seus 
proprietarios. Ao contrario do estilo reativo, onde a improvisa<;ao lan<;a duvidas 
quanto a competencia de seus administradores a seriedade ou, ate mesmo, 
continuidade da empresa. 
0 or<;amento empresarial deve ser elaborado com vistas aos objetivos a medio e 
Iongo prazo da empresa para que se possa ter tempo de implanta-lo, avaliar seu 
grau de adequa<;ao as situa<;oes especificas de cada empresa e proceder aos 
ajustes que se fizerem necessarios para o seu correto funcionamento. 
A capacidade de previsao de uma empresa esta na competencia de gerenciar 
cenarios futuros de forma dinamica, rapida e eficaz. Uma das ferramentas para 
atingir este objetivo eo famoso Or<;amento. Com o passar dos tempos o or<;amento 
tornou-se urn peso para as organiza<;oes, por diversos motivos: oneroso, muito 
tempo gasto na implementa<;ao, dificil revisao, publica<;ao anual, baseado em 
premissas de metas departamentais totalmente tirando o foco do vies estrategico. 
0 planejamento or<;amentario deve ir alem dos aspectos financeiros, e urn retrato fiel 
e antecipado do ambiente em que a empresa atua, e a bussola do gestor, e o mapa 
das a<;oes operacionais em busca da tradu<;ao da estrategia. 

Palavras Chave: Or<;amento; Planejamento; Gestao de Neg6cios. 
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1. INTRODUCAO 

Na economia atual, as empresas criam alternativas para ser manterem 

competitivas no mercado, buscando inovagoes que as diferenciem uma das outras. 

Almejando a competitividade elas procuram ferramentas que possam coloca-las a 
frente da concorrencia. Para tanto se faz necessaria o desenvolvimento e 

implantagao de gestao que subsidiem os gestores nessa empreitada. 

Ao Iongo das ultimas decadas assistimos o avanc;o fantastico da tecnologia de 

informagao, melhorando a vida das pessoas e principalmente facilitando o trabalho e 

a tomada de decisao nas empresas. 

0 processo orgamentario deve estar alinhado a visao estrategica da empresa 

e antes de atribuir os numeros financeiros a empresa deve estudar o ambiente onde 

atua e entender se a estrutura esta adequada ao mercado, do servigo requerido pelo 

cliente, novas tecnologias, concorrentes, produtos substitutivos, parceiros, seja pelos 

processes internes e seus requerimentos para atingir a visao estrategica. 0 

orgamento deve ser iniciado de forma unica onde tudo o que se faga na empresa 

esteja focada na tradugao do intento estrategico e privilegiar os valores que norteiam 

as ac;oes da empresa para cumprir as metas e objetivos tragados. 

0 objetivo principal dessa pesquisa e elaboragao de urn born orgamento par 

uma diregao de uma empresa e melhor compreendido quando relacionado aos 

fundamentos administrativos. As inumeras definigoes podem ser resumidas em tres 

fungoes basicas, planejamento, execugao e controle. Estes sao os elementos-chave 

do processo administrative. 

A administragao da empresa precisa planejar as atividades com 

antecedencia, executar o plano e introduzir tecnicas apropriadas de 

acompanhamento e de relat6rio para assegura que os desvios do plano serao 

analisados e controlados adequadamente. 

A ferramenta que abordamos neste trabalho e a elaboragao de orgamento 

empresarial. Com sua implantagao a empresa busca maior lucratividade, 

minimizagao de despesas e comprometimento de toda a organizagao, pais nao 

envolve apenas financeiro, mas todo o ambiente empresarial que toma consciencia 

de sua propria missao. 
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0 presente estudo justifica-se, pois estruturar e caracterizar urn orc;amento 

empresarial como ferramenta de gestao de custo que possibilite avaliar os 

beneficios gerados pela elaborac;ao desse orc;amento, podendo analisar os 

resultados obtidos e confronta-los com as expectativas da empresa. 

0 presente trabalho propoe a ampliac;ao do processo orc;amentario, buscando 

torna-lo urn instrumento de conduc;ao e urn meio eficiente de atingir os objetivos. Em 

termos especificos, esta pesquisa representa urn esforc;o a mais no sentido de 

elucidar a problematica do orc;amento. Por outro lado, representa, tambem, urn 

avanc;o no sentido de apresentar as principais deficiemcias e limitac;oes atribuidas 

aos metodos orc;amentarios, os quais sao utilizados como instrumentos de 

implementac;ao, avaliac;ao e controle do planejamento estrategico. Com isso, 

adquire-se suporte necessaria para propor o aprimoramento ao processo 

orc;amentario, auxiliando os gestores a concentrar esforc;os em medidas-chave para 

a organizac;ao. 
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2. ORCAMENTO EMPRESARIAL 

0 orc;amento e uma ferramenta muito importante para o sucesso de qualquer 

organizac;ao, em especial as industrias. Ele tern seu inicio nos objetivos que a 

organizac;ao almeja alcanc;ar, passando pela analise dos pontos fortes e das 

limitac;oes deste tipo de empresa, sempre buscando alocar da maneira mais 

eficiente os recursos para aproveitar as oportunidades identificadas no meio 

ambiente, trazendo urn retorno satisfat6rio para os recursos empregados pela 

empresa. 

No que diz respeito as fases do orc;amento, devera ser iniciado com pelo 

menos tres meses de antecedencia da sua implementac;ao, partindo do inventario 

das hip6teses e seguida pela escolha das hip6teses que puderem ser validadas, 

implementac;ao das hip6teses e acompanhamento dos resultados - controle. 

Cabera ao administrador financeiro verificar as diferenc;as entre o orc;ado e o 

planejado, com o intuito de implementar as mudanc;as necessarias, quando o orc;ado 

ficar abaixo do real e a manutenc;ao dos resultados, e de manter os resultados, 

quando estes forem superiores aos orc;ados. 

Os orc;amentos dividem-se em: (a) orc;amento de vendas, (b) orc;amento de 

produc;ao, (c) orc;amento de custos da produc;ao, (d) orc;amento de custos 

administrativos e com vendas, (e) orc;amento de outros itens DR- demonstrative de 

resultados, (f) orc;amento de capital e (g) orc;amento de caixa. 

Os seus metodos de controle de todos os orc;amentos (relat6rios, sistemas de 

informatica, check-lists) devem possuir uma linguagem comum, visando facilitar o 

fluxo dos dados e sua integrac;ao, bern como possibilitar o born entendimento, o 

acompanhamento e a tomada de decisoes por parte dos gestores. 

0 orc;amento requer uma discussao dos objetivos em todos os niveis 

hierarquicos da organizac;ao, o que gera urn aumento da integrac;ao e do 

comprometimento por parte dos colaboradores, uma vez que eles envolvem-se 
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diretamente com os resultados planejados. Outro ponto importante seria o 

detalhamento por meio de metas que preveem o que devera ser feito - Como? 

Quando? E por quem? Ainda, pode ser citada a possibilidade de se identificar 

problemas com antecedencia, o que aumenta a chance de se encontrar soluc;oes 

apropriadas e eficazes. 

Uma das desvantagens do orc;amento empresarial e a gerac;ao de custos em 

todas as suas etapas e, por isso, e necessaria que a organizac;ao tenha clareza dos 

seus objetivos e envolvimento, desde a alta direc;ao ate a area operacional, para a 

gerac;ao de urn retorno ainda maior que estes custos. 

Ressalte-se que para o orc;amento possa ser bern acompanhado, necessaria 

se faz que os dados sejam constantemente atualizados e comentados, exigindo, 

consequentemente, mais esforc;o dos colaboradores, o que por sua vez pode gerar 

indiferenc;a para aqueles que nao compreendem a sua importancia. 

Urn dos pontos mais importantes do orc;amento empresarial e a previsao de 

vendas, que deve ser iniciada pela analise dos aspectos internes e externos da 

organizac;ao. lnternamente deve ser cuidadosamente levantado se a empresa te 

uma capacidade produtiva que atenda as suas metas de vendas, analisado se a 

mao-de-obra esta qualificada para atingir a produtividade na qualidade pretendida e, 

por fim, se a estrutura administrativa da organizac;ao e adequada ao atendimento da 

demanda. Ja externamente deve se examinar a concorrencia, detalhando as suas 

forc;as e fraquezas competitivas, o comportamento das politicas economicas eo seu 

impacto sabre o consumo e ainda acompanhar atentamente a legislac;ao, para 

identificar novas oportunidades e promover mudanc;as amparadas ns aspectos 

leg a is. 

Posteriormente, adotando-se urn enfoque mercadol6gico, deve-se basear no 

que diz (pesquisa), no que se faz (lanc;amento em pequeno mercado como teste) e 

no que se fez (analise de regressao). 
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0 orc;amento tern urn desafio importante que e atender eficazmente as 

vendas e ainda minimizar os custos com materia-prima, estoques e produtos 

acabados. Para tanto e necessaria a identificac;ao do melhor tipo de produc;ao para 

determinado bern, pois com produc;ao constante ha ganhos de produtividade e 

diminuic;ao da rotatividade de funcionarios. Em contrapartida, crescem os custos 

com armazenagem e estocagem; ja com a produc;ao ao nivel de vendas, caem estes 

custos, mais tende a se perder produtividade devido a alta rotatividade dos 

funcionarios, alem da possibilidade maior do atraso nos pedidos. Por fim, a produc;ao 

por ciclo devera ser usada quando se fizer necessaria urn alto investimento para 

novas maquinas e/ou instalac;oes. 

Sendo assim, o controle sera a pec;a fundamental para a retro alimentac;ao do 

sistema, possibilitando ao administrador financeiro tamar decisoes alinhadas ao 

planejamento estrategico, sendo fundamental para o sucesso destas decisoes, o 

entendimento e o comprometimento de todos os colaboradores. 

2.1 NECESSIDADE DE ORCAMENTO NA EMPRESA 

0 Orc;amento e urn valioso instrumento de planejamento e controle das 

operac;oes da empresa, qualquer que seja seu ramo de atividade, natureza ou porte. 

Das grandes companhias multinacionais, ate as mais modestas, o orc;amento pode 

ser utilizado, com as devidas adaptac;oes, como ferramenta para controle e 

avaliac;ao de desempenho das atividades empresariais visando alcanc;ar seus 

objetivos. 

Para (SANVINCENTE & SANTOS 1995,16), "Pianejar e estabelecer com 

antecedencia as ac;oes a serem executadas; estimar os recursos a serem 

empregados e definir as correspondentes atribuic;oes de responsabilidades em 

relac;ao a urn periodo futuro determinado, para que sejam alcanc;ados 

satisfatoriamente os objetivos fixados para uma empresa e suas diversas unidades. 

Os mesmos autores afirmam que Controlar e, essencialmente, acompanhar a 
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execuc;ao de atividades, e comparar este desempenho efetivo com o que foi 

planejado". 

A maioria dos orc;amentos preocupa-se em antever as receitas e despesas da 

entidade. Quando se escreve despesas, leia-se todos os custos e 

despesas. Qualquer orc;amento, salvo os orc;amentos iniciais de uma entidade 

(quando meras projec;oes de urn neg6cio ou atividade futura) baseia-se em dados 

hist6ricos, fatos ocorridos no passado que permitem urn minimo de 

previsibilidade. Como a contabilidade e o registro hist6rico das operac;oes 

economicas e financeiras, obviamente que e 0 principal elemento na formac;ao de 

premissas orc;amentarias. 

0 orc;amento e urn processo continuo, dinamico e flexivel, que traduz, em 

termos financeiros, para determinado periodo, os pianos e programas de trabalho, 

ajustando o ritmo de execuc;ao ao fluxo de recursos previstos, de modo a assegurar 

a continua e oportuna liberac;ao desses recursos. 

2.2. AS 10 ARMADILHAS DO OR<;AMENTO 

0 processo de elaborac;ao de orc;amentos e urn grande desafio para qualquer 

organizac;ao em qualquer parte do mundo. Sabemos, portanto, que o orc;amento e 

de extrema importancia, pois possibilita uma visao do futuro financeiro da empresa, 

bern como facilita o trabalho sinergico, seja do gerente, funcionarios, ou da empresa 

como urn todo a alcanc;ar os objetivos almejados. 

0 artigo em questao nos mostra que o processo orc;amentario possui algumas 

armadilhas basicas, ao qual o gestor financeiro da empresa deve estar atento para 

que possa utilizar do orc;amento como urn instrumento eficiente. Essas armadilhas 

foram listas por alguns executives nos Estados Unidos, via entrevista. Alem das 

armadilhas citadas, tambem expoem sugestoes de como previni-las. Talvez o 

problerma numero listados pelos executives, seja a conduc;ao do processo de tras 

para frente, isto e, confeccionam o orc;amento sem antes ter bern definido o 

planejamento estrategico. Como consequencia desta conduc;ao contraria, podemos 
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citar a incompatibilidade do on;amento com o planejamento estrategico, nao 

traduzindo a realidade da empresa. 

Segundo (BROOKSON, 2000) "0 processo de cria<;ao de or<;amentos 

corresponde a uma parte importante da estrategia global da empresa". 0 fato de se 

estimar custo no escuro, e preocupante pais se os custos nao sao os corretos, 

consequentemente o or<;amento nao sera. A falta de informa<;oes e o grande vilao 

das empresas para o processo or<;amentario, principalmente nas micro e pequenas 

empresas. Outro problema apontado e o de come<;ar o processo or<;amentario de 

cima para baixo, com isso quem define as metas sao a alta administra<;ao e as 

impoem aos departamentos. Dificilmente os gerentes irao estar motivados e 

comprometidos com o or<;amento. Portanto, o processo or<;amentario deve ser uma 

via de mao dupla, onde os gerentes e a alta administra<;ao trabalham em equipe 

para estabelecer as metas. Atingir metas a qualquer custo e uma pedra no sapato 

das empresas, pais gerentes e executives podem manipular os custos e despesas 

para receberem tal remunera<;ao. 

As metas devem ser exigentes mas tambem ser realista. 0 controle 

excessive dos custos podem fazer com que a empresa perca uma excelente 

oprtunidade de neg6cio altamente lucrativa. Gada vez mais percebemos as 

constantes mudan<;as que ocorrem no macro e microambiente das empresas, logo o 

processo or<;amentario deve ser continuo e tambem flexivel. Deixando de ser tratado 

como uma coisa estatica, deixar de tratar o or<;amento como urn mandamento 

gravado em pedra. Apegar-se as planilhas, nao e ideal, pais atualmente estao 

disponiveis no mercado aplicativos analiticos, onde se consegue agilidade, precisao 

e rapidez. Devemos ter em mente que as planilhas ajudam, mas nao foram feitas 

como instrumentos de or<;amento. 

0 que ocorre com certa constancia em ambito empresarial e de se importar 

certas tecnologias e formas de gestao de outras empresas que nao condizem com a 

realidade, adquire determinadas coisas que nao atende as necessidades especificas 

de cada empresa. Antes de se comprar qualquer software de or<;amento devemos 

analisar quais sao as caracteristicas particulares da empresa e, depois comprar urn 
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software que condiz com a realidade da empresa. Caso isto nao ocorra, estamos 

tentando colocar urn cilindroem urn orificio quadrado. 

Os tres ultimas armadilhas, usar o orgamento como urn plano de neg6cio, 

minimizar a importancia das variagoes e passar automaticamente para a previsao 

m6vel, sao tambem fundamentais que o gestor financeiro tenha conhecimento para 

que possa fazer do orgamento uma excelente arma gerencial. Urn outro fator que o 

artigo chama atengao, e o de que uma pesquisa feita com 30 diretores financeiros 

de empresas de todos os partes, que constatou a falta de confianga por parte dos 

diretores do orgamento. A pesquisa por outro lado constatou que os principais 

t6picos para que o orgamento aumente a confiabilidade e gere valor para a empresa 

sao: - melhores previsoes; - melhor formulagao de estrategias; - processo que 

priorizem a eficiencia na gestae de custos;e - subordinagao de pianos e orgamentos 

as estrategias acima de tudo. 

Alem destas 4 premissas que n6s administradores devemos nos calcar ao 

iniciarmos urn processo orgamentario nas empresas, para que consigamos mostrar a 

importancia que tern o orgamento para o planejamento e controle, soma-se a estas 4 

premissas o fato de se entender o orgamento como urn processo continuo. 

2.3 FASES DA ELABORACAO DO ORCAMENTO 

0 processo de elaboragao de urn sistema orgamentario passa fundamentalmente 

por tres fases: 

I. Preparagao; 

II. Elaboragao propriamente dita; e 

Ill. Controle/monitoragao. 
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2.3.1 Prepara~ao 

Quase sempre o exito de urn born orc;amento deve-se as atividades de 

preparac;ao, que compreende: 

- Expressar os objetivos estrategicos estabelecidos no planejamento da entidade em 

termos financeiros. 

- Reunir hist6rico de dados e informac;oes, se possivel de, no minima, dais 

exercicios. 

- Discutir com os demais membros sabre expectativas e anseios de acordo com os 

objetivos globais da organizac;ao. 

- Divulgar entre os funcionarios que serao realizados urn orc;amento e o que trara de 

beneficios. 

- Estabelecer metas para conclusao da elaborac;ao do processo orc;amentario bern 

como distribuir responsabilidades, atraves da realizac;ao de urn cronograma. 

- Estabelecer urn conjunto de planilhas padrao sabre as quais todos os ensaios 

serao realizados, considerando: 

a) receita media mensal, semestral e anual; 

b) custos medias operacionais; 

c) despesas administrativas; e 

d) outros. 

2.3.2 A elabora~ao propriamente dita 

Na fase de elaborac;ao, alguns fatores sao muito importantes para se montar 

uma base orc;amentaria s61ida. A nao observac;ao desses aspectos pode fazer com 

que o Orc;amento Social se transforme em urn conjunto de papeis e planilhas 

in6cuas, cheio de numeros, porem, vazia de conteudo estrategico. 

Por isso, ja tendo sido definidos os objetivos estrategicos e as metas para os 

periodos seguintes, e fundamental estabelecer: 

Os objetivos em termos de marketing, ac;oes e projetos sociais; 

A conversao dos objetivos estrategicos em metas financeiras de curta e Iongo 

prazos. 
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- A defini9ao das hip6teses or9amentarias, baseadas em cenarios e hip6teses 

inflacionarias, taxas de juros, rendimento de aplica96es, novos prospects, etc. 

- As proje96es or9amentarias em termos de metas quantitativas, financeiras e 

economicas. Essas proje96es podem conter, por exemplo, desde urn aumento 

expressive na capta9ao e mobiliza9ao de recursos, ate a redu9ao significativa das 

despesas administrativas baseadas nos principais "drivers". 

Nao ha limites para as proje96es. Quanto melhor forem dimensionadas, melhor 

serao traduzidas pela equipe or9amentaria em fun9ao das hip6teses definidas no 

Or9amento Social. 

"Drivers", ou seja, direcionadores, sao as principais premissas que afetam o 

desempenho economico-financeiro. Os principais sao: 

a) cost driver, ou direcionadores de custos; 

b) cash driver, ou direcionadores de desempenho financeiro; e 

c) value driver, ou direcionadores de valor. 

2.3.3 Fatores relevantes na proje~ao das receitas 

- Estime as receitas por especie, nao misturando tipos diferentes de entradas de 

recursos, tais como contribui96es, doa96es, venda de produtos, presta9ao de 

servi9os, etc. 

- Considere a inadimplencia hist6rica dos atuais clientes, bern como a tendencia 

desses desvios. 

- Visualize os periodos em que as receitas se realiza9ao. 

- Considere o cenario macroeconomico atual e tente projeta-lo segundo informa96e 

de 6rgaos oficiais do governo. 

- Considere o cenario mercadol6gico e tente projeta-lo no periodo or9amentario, 

dando enfase ao setor economico-social a que pertence a entidade. 

- Procure nao ser tao otimista nas receitas, mas nao perca a oportunidade de 

vislumbrar melhores resultados para a organiza9ao. 

- Considere as questoes politicas internas e externas. 
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2.3.4 Fatores relevantes na estimativa das despesas 

- Estime as despesas por especie, nao misturando diferentes tipos de safdas de 

recursos, tais como tributos, despesas com administra<;ao, despesas operacionais, 

despesas financeiras, etc. 

- Analise cuidadosamente o hist6rico de despesas. 

- Visualize os perfodos em que elas acontecerao. 

- Adicione aos valores das despesas o impacto da infla<;ao e possfveis tendencias 

de eleva<;ao ou redu<;ao da carga tributaria. 

- Analise e defina os custos separando em custos fixos e custos variaveis. 

0 planejamento estrategico vern antes da elabora<;ao do Or<;amento Social, 

quando entao se quantifica financeiramente os recursos necessarios para a 

implementa<;ao dos objetivos organizacionais. 

Na defini<;ao dos valores a serem adotados no or<;amento, deve-se ter em 

mente que os projetos e a produ<;ao sao a base fundamental do Or<;amento Social e 

que devem ser estimados com extrema rigor. Ap6s isto, determina-se o esfor<;o 

operacional e administrativo para realizar os projetos definidos no planejamento 

estrategico e que devera consumir determinados recursos. 

2.4 ORCAMENTO DE CAPITAL 

( EUGENE E EHRHARDT 2001) define o termo "capital" como tendo dois 

significados: "Primeiro, quando os contadores utilizam o termo 'capital' eles 

tipicamente estao se referindo a soma do exigfvel a Iongo prazo e ao capital proprio. 

Entretanto, quando os economistas utilizam o termo, geralmente se referem aos 

ativos usados na produ<;ao" 

E e com esta conota<;ao que vamos trabalhar, ou seja, com o termo "capital" 

se referindo a ativos fixos. 
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2.4.1 Fatores relevantes na proje~ao do or~amento de capital 

Diz respeito aos investimentos a longo-prazo da empresa, mais 

especificamente, ao planejamento e gerencia destes investimentos a longo-prazo. 

Nesta func;ao, o administrador financeiro procura identificar oportunidades de 

investimentos que possuem valor superior a seu custo de aquisic;ao. Em termos 

gerais, isso significa que o valor dos fluxos de caixa gerados pelo ativo excede o 

custo de tal ativo. 

lndependentemente do investimento em considerac;ao, o administrador 

financeiro precisa preocupar-se com o montante de fluxo de caixa que espera 

receber, quando ira recebe-lo e qual a probabilidade de recebe-lo. A avaliac;ao da 

magnitude, da distribuic;ao no tempo e do risco dos fluxos de caixa futuros e a 

essencia do orc;amento de capital. 

Uma func;ao-chave do administrador financeiro e a montagem do orc;amento 

de capital que nada mais e do que uma identificac;ao quantificada das inversoes a 

serem realizadas envolvendo o Ativo Permanente. A elaborac;ao deste engloba "todo 

o processo de analise de projetos e tomada de decisao sobre se eles devem ou nao 

ser incluidos no orc;amento de capital" (BRIGHAM E HOUSTON, 1999, p. 376). 

Segue os fatores relevantes na projec;ao do orc;amento de capital: 

1) Ava lie a real necessidade de investimentos em capital, respeitando sempre os 

objetivos organizacionais. 

2) Tome bastante cuidado, pois, uma previsao equivocada das necessidades de 

ativos pode levar a entidade a falencia ap6s criar despesas desnecessarias e 

impacto destrutivo no fluxo de caixa. 

3) Nao discuta a projec;ao de investimentos em capital no tempo sem ter em mente a 

real posic;ao de caixa projetado na distribuic;ao temporal. 

4) Nao deixe de avaliar o impacto nas despesas com o custo de capital ap6s a sua 

aquisic;ao (depreciac;oes e amortiza<;oes). 

5) Escolha, pelo menos, urn dos metodos para avaliar projetos e decidir se devem 

ou nao fazer parte do orc;amento de capital, tais como o pay-back, VPL ou TIR, por 

exemplo. 

6) Estude a necessidade de se criar urn comite que possa avaliar com criterios mais 

rigorosos gastos com novos investimentos. 



13 

7) Avalie e discuta amplamente com toda a organizac;ao a respeito do processo de 

pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, aperfeic;oamento de tecnicas, 

expansao de publicos e atividades, enfim, tudo o que possa servir de gerac;ao de 

ideias para os projetos que exijam investimentos de capital. 

2.4.2 Consolidac;ao e integrac;ao dos orc;amentos de receitas, de despesas e de 
capital 

Dependendo do porte da entidade, possa ser que as etapas demonstradas 

ate agora tenham sido feitas isoladamente por cada um dos departamentos, o que 

nao deve ser comum em OSFE. Portanto, se um unico Orc;amento Social esta sendo 

realizado de forma integrada, e hora de fazer uma boa revisao nos numeros, checar 

as inconsistencias e os resultados, se estes estao dentro do esperado e prepara-lo 

para aprovac;ao final. 

Ap6s todas essas etapas, o Orc;amento Social ja pode ser consolidado, 

finalizado e impresso para ser apresentado aos demais colaboradores. Ele servira 

para o controle e o planejamento do ano seguinte e sera a principal ferramenta de 

trabalho do gerente, que a ela devera ser fiel, como veremos na parte de 

monitorac;ao e controle. 

2.4.3 Monitorac;ao: acompanhamento das variaveis orc;amentarias 

Ao iniciar o processo de elaborac;ao de um orc;amento, inicia-se tambem um 

ciclo orc;amentario, que compreende o perlodo estimado no planejamento para o 

acompanhamento das metas economicas e financeiras predeterminadas. 

Em geral, este ciclo corresponde ao exerclcio contabil em um ano, mas pode 

tambem ser plurianual buscando alcanc;ar objetivos financeiros para dois ou mais 

exerclcios. 

De nada adianta um born sistema orc;amentario se nao e feito um 

acompanhamento mensa! de sua realizac;ao. Somente a monitorac;ao adequada 
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permite aos gestores corrigir eventuais desvios de rumos, calibrar as receitas 

financeiras, potencializar a forc;a assistencial para alcanc;ar as metas, maximizar o 

controle das despesas fixas e regular o disp€mdio de recursos para investimentos. 

Esta monitorac;ao e feita com base na analise das variac;oes orc;amentarias, 

representadas pela diferenc;a entre o orc;ado e o realizado. A analise orc;amentaria, 

que deve ser aplicada em todos os m6dulos do Orc;amento Social (receitas, 

despesas e capital), resultara sempre em um dos tres fenomenos: 

a) uma variac;ao positiva; 

b) uma variac;ao negativa; ou 

c) "zero" variac;ao. 

Note que a variac;ao positiva sera vista como favoravel somente quando da 

analise das receitas. No entanto, com relac;ao as despesas e a capital, ela sera 

desfavoravel do ponto de vista de sua realizac;ao. 

Do mesmo modo, uma variac;ao negativa somente sera desfavoravel para a 

analise das receitas, pois, com relac;ao as despesas ela sera favoravel, ou seja, 

estara minimizando despesas e economizando recursos, em detrimento do que foi 

previsto. 

Na fase de monitorac;ao e fundamental o estudo das causas das variac;oes, 

atraves do qual serao tomadas as devidas medidas para buscar sua minimizac;ao ou 

eliminac;ao. 

(SANVICENTE, 1983, p. 214), considera-se importante uma variac;ao que caia 

fora de um intervalo predeterminado e se constitua, portanto, em uma excec;ao. Para 

que este intervalo seja estabelecido, porem, e preciso levar em conta tres aspectos: 

a) a magnitude absoluta da variac;ao em termos monetarios; 

b) a magnitude da variac;ao, relativamente ao valor total do item; 

c) o padrao de comportamento das variac;oes relativas ao tempo. 
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2.5 0 OR<;AMENTO NO PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO 

Atraves do planejamento e que se realiza uma gestao eficaz. Se nao planejar 

suas atividades, o gestor corre o risco de ser surpreendido por imprevistos e colocar 

a empresa em grandes dificuldades, ou ate mesmo leva-la a falencia. 0 

planejamento se faz necessaria em todas as atividades da empresa, mas 

principalmente nas atividades da area financeira. (ROSS ETAL, 1995;522) afirmam: 

0 planejamento financeiro determina as diretrizes de mudanga numa empresa. E 
necessaria porque (1) faz com que sejam estabelecidas as metas da empresa para 

motivar a organizagao e gerar marcos de referencia para a avaliagao de 

desempenho, (2) as decisoes de investimento e financiamento da empresa nao sao 

independentes, sendo necessaria identificar sua interagao, e (3) num mundo incerto 

a empresa deve esperar mudangas de condigoes, bern como surpresas. 

0 planejamento financeiro e o processo formal que conduz a administragao da 

empresa a acompanhar as diretrizes de mudangas e a rever as metas ja 

estabelecidas. Assim, a administragao podera visualizar com antecedencia as 

possibilidades de investimento, o grau de endividamento e o montante de recursos 

que considere necessaria manter em caixa, visando seu crescimento e sua 

rentabilidade. (GITMAN; 1987;250), afirma: Os pianos financeiros e orgamentos 

fornecem roteiros para atingir os objetivos da empresa. Alem disso, esses veiculos 

oferecem uma estrutura para coordenar as diversas atividades da empresa e atuam 

como mecanismo de controle estabelecendo urn padrao de desempenho contra o 

qual e possivel avaliar os eventos reais. 

0 planejamento financeiro, alem de indicar caminhos que levam a alcangar os 

objetivos da empresa, tanto a curto como a Iongo prazo, cria mecanismos de 

controle que envolvem todas as suas atividades operacionais e nao-operacionais. 0 

planejamento e o controle orgamentario, quando realizado juntamente com o 

controle financeiro, possibilitam mudangas taticas rapidas para tratar de eventos 

estranhos ao processo administrativo, os quais podem por em risco o alcance das 

metas estabelecidas. Aumentos inesperados no indice de inadimplencia no 

recebimento de creditos ou dificuldades na obtengao de recursos de terceiros sao 

rapidamente identificados. Com urn controle financeiro eficaz, a empresa podera 

sempre adotar uma postura pro ativa em relagao a tais eventos. 
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Segundo (WELSCH 1996;255), o planejamento e o controle de disponibilidades 

normalmente devem estar relacionados a tres dimensoes temporais diferentes: 

Planejamento a Iongo prazo quando a ocorrencia de fluxos corresponde as 

dimensoes dos projetos de investimento e a dimensao temporal do plano de 

resultados a Iongo prazo (geralmente de cinco anos). Planejamento a curto prazo 

quando a ocorrencia de fluxos esta enqu adrada no plano anual de resultados. 

Planejamento operacional, em que as entradas e saidas de caixa sao projetadas 

para o mes, a semana ou o dia seguinte. 

0 planejamento financeiro a Iongo prazo busca conhecer antecipadamente o 

impacto da implementac;ao de ac;oes projetadas sobre a situac;ao financeira da 

empresa, indicando ao gestor se havera excesso ou insuficiencia de recursos 

financeiros. 0 planejamento financeiro a curto prazo reflete a preocupac;ao de 

estimar detalhadamente as entradas e saidas de recursos geradas pela propria 

atividade da empresa. E o planejamento operacional destina-se ao controle preciso 

das disponibilidades, a fim de minimizar os encargos financeiros dos emprestimos e 

maximizar os rendimentos das aplicac;oes dos excessos. 

3. ORCAMENTO E CONTROLE 

Outro aspecto importante do processo orc;amentario e o controle do 

orc;amento que pode ser definido como um sistema de feedback que oferece ao 

gestor uma forma de comparar os desempenhos economico-financeiros obtidos no 

periodo com os objetivos planejados o que possibilita ao gestor manter o controle 

sobre as atividades da empresa, bern como, dos recursos necessarios para essas 

atividades e sua correta aplicac;ao. Para tanto, "o controle e essencial para a 

realizac;ao do planejamento de Iongo e curto prazo" (FIGUEIREDO & CAGGIANO, 

1997: 46, 209). Os mesmos autores afirmam, ainda, que o inicio do ciclo de controle 

e determinado ja no momento em que se definem os objetivos da organizac;ao a 

partir dos quais serao desenvolvidos os planejamentos de curto e Iongo prazo. 

Diante do exposto, concluem que: 0 modelo de controle estabelece a natureza 

multidivisional do processo de controle e a coincidencia do processo de controle com 

o processo de planejamento. E esta coincidencia que possibilita que os processos 
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de planejamento e controle sejam integrados dentro de urn unico processo, 

focalizando os objetivos da organizac;ao e as metas derivadas destes objetivos. 

Apesar de inumeras tecnicas disponiveis para o controle de custos, despesas 

e receitas, em termos de eficiencia no controle administrative, o orc;amento e o 

melhor porque, segundo (PASSARELLI & BOMFIM, 2003 p.216), "prove o mais 

detalhado e complete instrumento de controle ate hoje disponivel". 

Os mesmos autores afirmam ainda que, a melhor forma de manter o controle 

orc;amentario e atraves da educac;ao orc;amentaria convencendo todos os envolvidos 

no processo de previsao, elaborac;ao e controle da importancia de "criar e manter, na 

empresa, uma mentalidade apropriada a adoc;ao, aperfeic;oamento e eficiente 

execuc;ao do sistema de administrar atraves de orc;amentos" .0 controle 

orc;amentario esta pautado no padrao orc;amentario que "corresponde ao padrao 

preestabelecido, desenvolvido com o prop6sito unico e especifico de vir a servir 

como padrao de julgamento de urn periodo futuro, ainda nao iniciado" . As variac;oes 

controlaveis do orc;amento devem ser separadas das variac;oes nao controlaveis 

para que se possa apurar responsabilidades quando da avaliac;ao de desempenho 

individual do gestor e, tambem, para que se possa verificar quais areas da empresa 

necessitam ser verificadas para corrigir ou compensar essas variac;oes. 

3.1 COMO IDENTIFICAR VARIA<;OES RELEVANTES 

Nem toda variac;ao orc;amentaria (diferenc;a entre o orc;ado e o realizado) deve 

ser encarada como urn problema ou desvio do planejamento financeiro expresso 

atraves do Orc;amento Social. Somente diferenc;as significativas devem ensejar urn 

controle maior sabre a conta, procurando investigar as razoes da variac;ao e quais 

medidas operacionais e/ou administrativas serao tomadas para a correc;ao de rumo. 

Nao ha urn numero ou percentual padrao a partir do qual poderia se concluir pela 

significancia de uma variac;ao orc;amentaria. Diferentes contas tern diferentes 

importancias no planejamento global da organizac;ao, o que significa dizer que as 

vezes uma variac;ao de apenas 5% pode ser entendida como irrelevante ou com alto 

grau de severidade de acordo com o tipo de rubrica a que se refere. 
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Entretanto, para se ter uma nogao sobre uma media geral aceitavel em grande 

parte dos orgamentos, pode-se afirmar que urn afastamento dos valores orgados de 

ate 1 0% para rna is ou para me nos e considerado aceitavel. Mas, repetindo, existem 

algumas situagoes em que mesmo essa variagao pode ser extremamente alta, 

cabendo aos gestores criarem seu proprio limite de afastamento medio aceitavel. 0 

mais importante e olhar o orgamento como urn todo, analisando o conjunto e nao 

apenas variagoes especificas que podem simplesmente ser observadas e deixadas 

de lado. 

Ha, evidentemente, situagoes inesperadas que podem trazer como conseqOencia 

uma variagao brusca no Orgamento Social, nao pela deficiencia de performance, 

mas pelo carater imprevisivel de sua realizagao. E e extremamente importante, 

nesses casos, que o gestor esteja preparado e pronto para tomar decisoes reativas 

ja que os fatos que prejudicaram a boa previsao orgamentaria neste caso 

decorreram de fatores impossiveis de serem imaginados ou de dificil mensuragao, 

como por exemplo urn novo plano macroeconomico, a criagao de urn novo tributo, a 

nova regulagao de urn determinado mercado, a alta exagerada dos juros e da 

inflagao, s6 para citar alguns exemplos. Mas, internamente tambem podem ocorrer 

fatos inesperados, de dificil previsao, que trazem serias conseqOencias para o 

desempenho esperado da organizagao. 

3.2 FLEXIBILIZA<;AO DO OR<;AMENTO 

Ha gestores que nao admitem a flexibilizagao orgamentaria em sua estrutura 

de planejamento e controle das operagoes. Ou seja, se forem orgadas receitas 

globais de R$ 1.000 e a monitoragao peri6dica indicar tendencia de uma realizagao 

de apenas R$ 700, os R$ 300 de diferenga serao objeto de descontentamento com a 

equipe, causando desmotivagao e queda de desempenho. Este fenomeno negativo 

certamente causara urn afastamento ainda maior que 30% ao final do ciclo 

orgamentario, haja vista o desencorajamento "de cima para baixo". 
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Por outro lado, corporac;oes que se mostram abertas para renegociar metas 

demonstram atenc;ao e valorizac;ao com seus funcionarios, admitindo que erros 

acontecem e podem ter partido ate da propria direc;ao. 

E por isso que urn orc;amento flexivel pode trazer como resultado uma melhor 

performance economico-financeira, pois, ao mesmo tempo em que imprimem em 

seus funcionarios e dirigentes uma cultura de planejamento, faz com que se sintam 

seguros com a possibilidade de erros e afastamentos orc;amentarios, encorajando-os 

a encontrarem soluc;oes eficazes para problemas comuns nas operac;oes de uma 

entidade. 

3.3 INDICADORES DE.DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho economico-financeiro servem para avaliar a 

performance da organizac;ao atraves da comparac;ao com empresas congeneres, 

alem da avaliac;ao das pr6prias tendencias nas operac;oes de curto e Iongo prazos. 

Atraves da observac;ao dos indicadores de desempenho, os gestores podem 

valorizar os pontos fortes da empresa e, ao mesmo tempo, corrigir suas fraquezas. 

A analise das demonstrac;oes financeiras atraves dos indices, segundo 

(BRIGHLAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2001) "e util para ajudar a antecipar 

condic;oes futuras e, mais importante, como urn ponto de partida para planejar 

medidas que afetarao o curso futuro dos eventos." 

Ha muitos indicadores de desempenho, cabendo ao gestor identificar quais 

mostrarao com mais clareza os principais pontos de controle economico-financeiro 

que influenciam positiva e negativamente nos resultados da organizac;ao. Veja os 

principais: 

a) indice de Liquidez: Os indices de liquidez normalmente empregados sao: 

Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Liquidez Seca e Liquidez lmediata. Todos eles 

relacionam bens e direitos com obrigac;oes da empresa , por intermedio de uma 

simples operac;ao de divisao. Embora nao seja a melhor definic;ao, costuma-se dizer 
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que os indices de liquidez medem "o quanto a empresa tern para cada unidade 

monetaria que ela deve". 

b) indice de Solvencia: Do ponto de vista economico, uma empresa e solvente 

quando esta em condigoes de fazer frente a suas obrigagoes corrente e ainda 

apresenta uma situagao patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam a 

sobrevivencia desta no futuro. 

c) indice de Lucratividade: 0 indice de lucratividade e conhecido tambem como 

indice de rentabilidade ou como resultado custo-beneficio. E traduzido no somat6rio 

dos valores presentes dos fluxos 

de caixa futuros, dividido pelo investimento inicial. De um modo geral indica quanto 

sera obtido, a valor presente, para cada unidade investida. 

d) Retorno Sobre o Patrimonio Liquido: Ele conseguir entender exatamente para 

que serve. 0 Retorno sobre o Patrimonio Uquido engloba tres "alavancas" a 

disposigao da administragao para acelerar ou desacelerar uma empresa: a 

lucratividade; a administragao de ativos; e a alavancagem financeira. Entendendo o 

Retorno sobre o Patrimonio Uquido como uma composigao dessas tres alavancas a 

disposigao da administragao, os investidores poderao ter uma boa ideia do tipo de 

Retorno sobre o Patrimonio Uquido que poderao esperar, e da capacidade 

administrativa da empresa. 

e) indice de Rentabilidade: Os indices de rentabilidade medem o quanto uma 

empresa esta sendo lucrativa ou nao. 0 seu conceito analitico e , quanto maior 

melhor. 

f) indice de Endividamento: A utilidade dos indices de endividamento s6 sao 

fundamentalmente validados , quando o analista tiver certeza que a empresa 

sobrevivera no curto prazo. Alem dos indicadores dessa natureza, ou seja, fisico

financeiros, outras formas de avaliagao devem fazer parte da controladoria 

organizacional, especialmente em entidades sem fins economicos, tais como: 
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- Capital humano : 0 capital humano e urn dos principais ativos geradores de 

riqueza nas empresas. 0 valor de cada individuo contribui para o crescimento da 

organiza<;ao e pode ser aumentado ou depreciado de acordo com as politicas e 

praticas de gestao aplicadas. 

- Capacidade de inovac;ao : lmpacto do uso estrategico da tecnologia no 

desempenho das empresas e identificar as praticas adotadas pelas empresas para o 

gerenciamento de sua estrategia tecnol6gica, bern como a rela<;ao desta com a sua 

competitividade. Porem, o entendimento da inter-rela<;ao entre os fatores que geram 

o processo de inova<;ao e seu impacto economico sobre as empresas ainda e 

deficiente. Neste sentido, na busca de elementos que possam contribuir para 

minimizar esta lacuna, este estudo procurou urn melhor entendimento sobre a 

rela<;ao entre a capacidade de inova<;ao e a forma<;ao de valor, atraves da 

identifica<;ao dos vetores de valor da capacidade de inova<;ao capazes de gerar 

fluxos de caixa que contribuam para a forma<;ao de valor da empresa. A capacidade 

de inova<;ao foi definida como o potencial interno para gerar novas ideias, identificar 

novas oportunidades no mercado e desenvolver uma inova<;ao comercializavel 

atraves dos recursos e competencias existentes na empresa. 

- Responsabilidade social : A ideia de responsabilidade social incorporada aos 

neg6cios e. portanto, relativamente recente. Com o surgimento de novas demandas 

e maior pressao por transparencia nos neg6cios, empresas se veem for<;adas a 

adotar uma postura mais responsavel em suas a<;oes. 

Sabe-se que o or<;amento e uma previsao de fatos patrimoniais de uma 

organiza<;ao, uma predetermina<;ao de despesas e receitas e tambem uma previsao 

de gastos. 

A fixa<;ao de objetivos e urn passo inicial, mas essa tarefa s6 tern sentido, 

diante de uma especie de "exame previo de viabilidade", que a empresa, atraves de 

sua administra<;ao, verifica e procura identificar a existencia de oportunidade e 

restri<;oes tanto no ambito interno da organiza<;ao quanto exatamente. 

Essa avalia<;ao interna e externa antecede de certo modo, a fixa<;ao de 

objetivos mais especificos, objetivos, por exemplo, inerentes ao ramo ou tipo de 
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atividade no qual a empresa se encontra envolvidas, e a coleta de informac;oes e 

indispensavel para uma avaliac;ao adequada. 

Quanta a elaborac;ao de orc;amento, ja que esse tipo de instrumento envolve 

tanto facetas de planejamento quanta de centrale, varies aspectos importantes 

precisam ser levados em conta: 

a) Quanta ao planejamento, a empresa deve contar com urn procedimento 

sistematico regular, tanto quanta permitam seus recursos, de coleta de 

informac;ao sabre as condic;oes do ambiente externo que a circunda; 

b) Quanta ao centrale, destaca-se o papel a ser desempenhado pela 

contabilidade da empresa como mecanisme de registro dos fates ocorridos. 

Em termos de fonte de informac;ao para usa par parte da administrac;ao, e 

necessaria que se considere, o que dever ser feito pelo funcionario responsavel pelo 

sistema orc;amentario, as finalidades das informac;oes que a contabilidade pede 

proporcionar, para que ele a mesma seja adequadamente, o que e feito basicamente 

atraves da adaptac;ao do plano de contas, isto e, das categorias e dos itens segundo 

os quais os dados reais devem ser acumulados. 

4. COMO ELABORAR UM ORCAMENTO EMPRESARIAL 

A maioria dos orc;amentos preocupa-se em antever as receitas e despesas da 

entidade. Quando escreve-se despesas, leia-se todos os custos e despesas. 

Qualquer orc;amento, salvo os orc;amentos iniciais de uma entidade (quando meras 

projec;oes de urn neg6cio ou atividade futura) baseia-se em dados hist6ricos, fates 

ocorridos no passado que permitem urn minima de previsibilidade. 

Como a contabilidade e o registro hist6rico das operac;oes economicas e financeiras, 

obviamente que e 0 principal elemento na formac;ao de premissas orc;amentarias. 
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4.1 PREVISAO DE VENDAS 

Para previsao de vendas, se utilizara a contabilidade como indicativa: 

1. Qual o nivel hist6rico de vendas (valores nominais, em R$)? 

2. Qual a sazonalidade do neg6cio? 

3. Qual a representatividade dos novas neg6cios (ou produtos) ja concretizados? 

4.2 PREVISAO DE COMPRAS 

Uma vez definido o nivel de vendas orc;ado, estima-se o nivel de compras 

necessaria para a tal volume de neg6cios. 

4.3 NiVEL DE COMPRAS 

Assim como as vendas, as compras sofrerao influencias, tais como: 

1. Nivel de prec;os decorrentes dos ajustes de tabela dos fornecedores. 

2. Variac;ao de volume, em func;ao de variac;ao de volume de vendas fisicas 

(unidades). 

3. Variac;ao de volume, em func;ao de maior/menor estocagem. 

Comecemos pelo ajustes de prec;os de compras. 

4.4 VARIA<;AO DE PRE<;OS NAS COMPRAS 

A inflac;ao interna da empresa e diferente da inflac;ao oficial (medida por 

indices como o IGP-M da Fundac;ao Getulio Vargas, INPC do IBGE, etc.). Alguns 
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prec;os podem ser indexados ao cambia (dolar, euro), pais correspondem a produtos 

importados ou cotados em balsa de mercadorias internacionais (como soja). Outros 

prec;os sao decorrentes de contratos com fornecedores, onde fixa-se periodicamente 

o reajuste de acordo com a inflac;ao ou outro indicador. Entao, para se ter uma 

previsibilidade minima do valor de compra dos estoques, temos que estimar a 

"inflac;ao dos produtos" da empresa. 

4.5 VARIA<;AO DE VOLUME 

0 proximo passo e ajustar o volume (fisico) de compras ao volume (fisico) de 

vendas projetadas. Deve-se levar em conta, neste calculo, o lanc;amento de novas 

produtos. A engenharia de produc;ao pode estimar, com base na planilha tecnica dos 

produtos a serem lanc;ados, quais as unidades de compras adicionais necessarias. 

4.6 GUSTO DOS PRODUTOS E MERGADORIAS VENDIDAS 

Uma vez determinado o volume de compras, por deduc;ao, se apurara o custo 

dos produtos e mercadorias vendidas. 

A formula de apurac;ao do GPV ou GMV e: 

IGPV ou GMV = Ei + G - E~ 

Onde: 

GPV = Gusto dos Produtos Vendidos 

GMV = Gusto das Mercadorias Vendidas 

Ei = Estoques lniciais 

G = Gusto das Compras 
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Ef = Estoques Finais 

Nota: nesta terminologia, CPV relaciona-se aos produtos fabricados (atividade 

industrial), e CMV as mercadorias adquiridas para revenda (atividade comercial). 

5. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 

No orc;amento de custos e despesas operacionais, a contabilidade tera 

relevancia, pois apresentara os valores hist6ricos, relacionando o nivel de operac;oes 

com os correspondentes desembolsos, tais como: tributos sobre vendas, folha de 

pagamento, despesas gerais de produc;ao, despesas administrativas e de vendas, 

despesas financeiras, etc. 

A contabilidade, como fornecedora de informac;oes regulares e acumuladas 

sobre desembolsos relatives a custos e despesas operacionais, sera uma grande 

fonte hist6rica de dados para a projec;ao orc;amentaria de tais despesas. 

Com base no valor acumulado anual de tais desembolsos, pode-se prever a 

dinamica futura de tais gastos, incluindo: 

1. Os efeitos da variac;ao de prec;os sobre produtos e servic;os consumidos na 

atividade operacional. 

2. As eventuais variac;oes fisicas/quantitativas do consumo, relacionadas a 

expansao ou reduc;ao de neg6cios. 

3. Subsidies para despesas novas que serao exigidas em func;ao de novos 

produtos ou servic;os a serem lanc;ados. 
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5.1 VARIA<;AO DE PRE<;OS 

A tendencia e que os pregos, em mercado livre, tenham convergencia para os 

principais indices de inflagao. Assim, urn orgamento com base hist6rica na 

contabilidade precisara estimar tais indices e aplica-los sabre os valores nominais 

incorridos no exercicio anterior. 

5.2 VARIA<;OES FiSICAS/QUANTITATIVAS. 

A abertura de uma filial, a expansao (ou redugao) de neg6cios e linhas de 

produtos, a introdugao de servigos ou modernizagao de atividades irao exigir que as 

projegoes orgamentarias incluam tais aspectos em sua base. 

Novamente, a contabilidade tern muito a contribuir com o gestor. Como 

exemplo, a abertura de uma filial de vendas. 

Se a contabilidade e departamentalizada (registrando os centres de custos), 

podera fornecer bases para se estimar os custos de uma nova filial, com base numa 

filial ja instalada e operacional. 

5.3 DESPESAS NOVAS 

Nao somente a expansao dos neg6cios exigira despesas novas. Boa parte 

dos novas custos e despesas empresariais relaciona-se com obrigatoriedade de 

atendimento de legislagao, reestruturagao operacional, modernizagao ou outros itens 

que nao implicam, necessariamente, em novas neg6cios (receitas). 

Como exemplo, uma empresa que estara sujeita a regulamentagao especial relativa 

a Vigilancia Sanitaria. 

Se, no ano anterior, deixou de implementar os gastos necessaries a adequagao da 

legislagao, precisa prever tais desembolsos no orgamento corrente. 
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As bases contabeis, neste caso, poderao ser insuficientes para uma correta 

projec;ao. 

Entretanto, o gestor podera utilizar-se da contabilidade para determinar quais 

despesas similares ja estao presentes, e como se correlacionarao com as despesas 

novas. 

5.4 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 

A grande dificuldade dos gestores de empresas e prever, com antecedencia, 

quais os custos financeiros que serao incorridos nas atividades. Novamente, a 

contabilidade tern uma contribuicao especifica para tais projec;oes. 

Para urn calculo mais exato do montante total de despesas financeiras (ou, 

contrariamente, se houver disponibilidades momentaneas de caixa, as respectivas 

receitas), deve-se projetar o fluxo de caixa, visando identificar necessidades de 

financiamentos e emprestimos de capital de giro e investimentos fixos (imobilizado). 

A tais valores, acrescenta-se o resultado dos encargos ja contratados. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 

Hoje na empresa em estudo utiliza-se urn orgamento que e aprovado 

anualmente, e feito uma estimativa de crescimento da empresa e variagao da 

moeda. As projegoes orgamentarias sao feitas em termos de metas quantitativas, 

financeiras e economicas. Todo mes de setembro e revisto os gastos do ana atual e 

cada gestor de sua area faz o planejamento financeiro para o proximo ana. Caso a 

empresa tenha algum crescimento maior que o esperado o orgamento e revisto no 

mes de maio do ana vigente do mesmo. 

Com base nestas estimativas o orgamento e elaborado com a definigao das 

receitas, custos e despesas, porem no decorrer do ana sempre ha mudangas nos 

valores estimados sempre acima do esperado. 

Portanto discorremos sabre os beneficios que a adogao do orgamento 

Empresarial traz para a gestao financeira de uma empresa ligada ao setor locagao 

de autom6veis, tendo como justificativa demonstrar como o metoda do orgamento 

Matricial, vern sendo utilizado como ferramenta gerencial e pode trazer melhores 

resultados, reduzindo despesas. 

0 sucesso de urn planejamento orgamentario corporative esta baseada na 

flexibilidade e na capacidade para responder a mudangas, na forma com que lida 

com os valores tangiveis e intangiveis, no respeito as pessoas, na tradugao perfeita 

da estrategia da empresa e na capacidade de democratizar as informagoes 

convertendo-se numa ferramenta de neg6cios (agil e dinamica) que ajudara 0 gestor 

a comunicar, organizar e controlar todo o ambiente em sua volta, aliando o 

pensamento estrategico da empresa atraves das pessoas (competencias e atitudes). 

0 orgamento como instrumento de gestao. Tecnica de elaboragao de 

orgamento para empresas privadas e controle financeiro . Planejamento de Iueras. 

lntegragao no contexto organizacional. 

E extremamente importante na gestao das empresas, ele e elemento principal 

na maioria dos sistemas gerenciais. Neste sentido, as melhorias sugeridas nesse 

trabalho contribuem para torna-lo ainda mais adequado ao ambiente atual dos 

neg6cios e, principalmente, para minimizar possiveis deficiencias encontradas nos 

metodos orgamentarios atualmente utilizados. 
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