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1 O USO DE ORÇAMENTOS NAS FUNÇOES  DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA 

EMPRESA  
 

1.1 PLANEJAMENTO E PLANOS 
 

Ao planejar, uma empresa procura: 
?  formular as tarefas a serem cumpridas e  
?  prever a obtenção dos recursos  
 

Planos são expressões formais das atividades da empresa e suas subunidades para um período futuro, a 
própria dimensão temporal já introduz uma distinção entre o planejamento a longo prazo e o 
planejamento a curto prazo. 
 

O planejamento a longo prazo pressupõe:  
 
(1) previsões sobre o comportamento esperado do meio em que a empresa atua,  
(2) a fixação de objetivos amplos, e  
(3) a elaboração dos documentos que formalizam o processo de planejamento. 

 
 

 
O planejamento a curto prazo, é um plano para o primeiro segmento anual do plano de longo 

prazo, e transformam os objetivos mais amplos do plano de longo prazo em objetivos mais imediatos e 
específicos aos diversos setores da empresa. 
 

Os planos de curto prazo ou anuais são formalizados através de orçamentos que indicam 
quantitativamente (em unidades físicas, medidas de tempo, valores monetários etc.) 

 
1.2 OBJETIVOS 

 
A empresa deve ter um grande objetivo dominante:  
 

A MAXIMIZAÇÃO DO VALOR DO INVESTIMENTO DOS SEUS PROPRIETÁRIOS 
 
Para que o planejamento seja operacionalizado através de expressões quantitativas ou 

orçamentos, esse objetivo deve: 
 
(1) assumir um valor numérico específico (no caso uma taxa porcentual de retorno, no 

conceito da taxa interna de retorno, sobre o investimento dos proprietários da empresa)  
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(2) estar associado a um prazo específico. (Por exemplo, uma empresa poderia ter como 

meta geral dar aos seus acionistas o equivalente a um retorno de 30% ao ano, depois do 
Imposto sobre a Renda, durante os próximos cinco anos.) 

 
 
“...não se pode fazer planejamento sem controle, e vice-versa, tampouco a elaboração de planos 
e orçamentos anuais de desempenho terá sentido se a empresa não tiver previamente fixado 
objetivos maiores que caracterizem esse desempenho.” 
 

 
1.3 PLANOS DE DESEMPENHO E PLANOS DE RECURSOS 

Os planos podem ser de desempenho, caso em que as previsões e estimativas se referem a objetivos de 
lucros, receita e despesa, ou de recursos, indicando as fontes e as épocas em que os meios necessários 
poderão ser obtidos ou não. 

 
1.4 POLÍTICAS 
 

Políticas (ou diretrizes) que constituem os parâmetros dentro dos quais a ação administrativa 
pode ser desenvolvida.  

 
Em outras palavras, as políticas e diretrizes da empresa determinam as maneiras pelas quais 

essa empresa deve atingir seus objetivos. 
 
 Exemplo:  
Uma empresa, atuando em uma nova região de vendas, deseja alcançar seus objetivos de 

lucro sem permitir que o investimento em capital de giro seja excessivo (estoques). 
1.5 CONTROLE 
Se de um lado se acredita que a elaboração de planos e orçamentos para um período futuro contribui 
para a realização mais eficaz dos objetivos da empresa, também é verdade, por outro lado, que não 
há planejamento adequado sem controle. 
 
Isso é feito através do controle orçamentário, baseado na emissão de relatórios comparando e 
avaliando constantemente os resultados reais alcançados durante o período de execução dos planos, 
tendo em vista o que estes últimos previam ou programavam, e gerando medidas corretivas onde se 
fizerem necessárias. 
 
Portanto, para controlar é preciso registrar os resultados que vão ocorrendo durante a execução dos 
planos e orçamentos.  
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A formalização do planejamento anual ocorre através dos planos e orça mentos para o período. A 
formalização do controle orçamentário , por sua vez, dá-se através de relatórios de execução, 
indicando a comparação entre os valores orçados e os valores realizados bem como as diferenças 
entre eles e as análises correspondentes, conforme seja necessário. 
 
 
1 .6 . ORÇAMENTOS 
 
O orçamento representa a expressão quantitativa, em unidades físicas, medidas de tempo, valores 
monetários etc., dos planos elaborados para o período subseqüente, em geral de doze meses. 
 
 
Numa empresa, o orçamento pode ser: 
 
?  Global (no sentido de abranger todas as suas unidades e atividades num período) 
 
?  Parciais (previsões e programas apenas para certos aspectos das suas atividades - por exemplo, 

vendas por produto, região ou cliente).  
 
 
1.7 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO 
 
Qual a relação entre o uso de orçamentos, como instrumento de planejamento e controle das operações 
de uma empresa, e a administração financeira? 
 

Tesouraria X  Controladoria  
 
Em geral, é o CONTROLADOR DA EMPRESA o executivo responsável pela administração do 
PROCESSO ORÇAMENTÁRIO. 
 
2 USO DE ORÇAMENTOS GLOBAIS  
 
2.1 ESQUEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:  
       PROJEÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 
Os orçamentos dos diversos elementos das operações da empresa representam o resultado do processo 
de especificação dos objetivos da empresa, que por sua vez devem estar refletidos nos planos de 
longo e curto prazos. 
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A empresa deve preparar projeções de diversos itens de receita (operacional e extra-operacional) e 
despesa (de produção, venda, administração e extra-operacional) para chegar à projeção da 
demonstração de resultados do exercício orçamentário.  
 

Os orçamentos referem-se a cada um dos itens da demonstração de resultados. 
Destaque especial:  no orçamento de compras, o item a ser incluído nessa demonstração é o custo dos 
materiais consumidos pelos produtos vendidos. Assim sendo, a determinação do custo resulta da relação 
entre as compras e a variação dos estoques: 
 
 
 

CUSTO DOS MATERIAIS = ESTOQUE INICIAL + COMPRAS - ESTOQUE FINAL 
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2.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 
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O ponto de partida da elaboração do orçamento é a preparação de projeções de receitas de vendas 

de produtos ou da prestação de serviços da empresa, segundo as datas das transações. Para muitas 
empresas, as vendas efetivamente condicionam todo o processo orçamentário na medida em que 
representam a influência externa mais poderosa 

 
 Em certos casos,  em que seu ramo possui capacidade limitada, uma empresa pode contar com a 

venda de tudo o que produzir. Assim, o ponto mais correto de partida seria a projeção do que a empresa 
poderia produzir num dado ano.   

 
Na ordem de apresentação dos itens da Demonstração de Resultados, colocaremos os orça mentos 

de receitas de venda em primeiro lugar. 
 
 

2.1.2 ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO 
 
Tendo sido elaborado o orçamento de vendas, a próxima tarefa é preparar a projeção anual ou 

orçamento das unidades físicas necessárias de cada produto.  
 

É importante especificar:  
 

(1) a distribuição do número total de unidades pelos meses do ano,  
 
(2) a produção esperada de cada unidade em que porventura estivesse subdividido o processo de 

fabricação, sempre que possível sob a responsabilidade de um administrador ou supervisor 
diferente. 

 
(3) os níveis desejados de estoques de produtos acabados. De um lado, a empresa iniciará o ano 

com o estoque existente ao final do ano precedente. Por outro lado, deverá haver um 
estoque adequado, ao fim do ano, para suportar as vendas futuras, sem, ao mesmo tempo, 
significar custos muito altos de investimento.  

 
2.1.3 ORÇAMENTOS DE COMPRAS DE MATÉRIA-PRIMA DIRETA 

 
Estabelecidas as necessidades em termos de unidades físicas a serem produzidas, a etapa 

seguinte deve ser a formulação de planos para adquirir os materiais exigidos. 
 

Neste caso devem ser levados em conta: 
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(1) os estoques de início e fim de período;  
 
(2) a projeção do consumo de materiais e não a projeção de compras, o que determinará a 

inclusão, na Demonstração de Resultados da exercício orçamentário, deste primeiro item 
de custo direto. 

 
 (3) as exigências normais quanto ao número de unidades de cada tipo de material utilizado na 

fabricação dos produtos finais.  
 

2.1.4 ORÇAMENTOS DE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA 
 
Para transformar os materiais adquiridos em produtos finais, considera-se o uso proporcional de serviços 
de mão-de-obra e às taxas de remuneração por hora incluindo encargos sociais. 

 
2.1.5 ORÇAMENTO DE CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 

 
Para completarmos as projeções dos custos necessárias para gerar o total de gastos de produção 

associado ao volume de receitas operacionais orçadas da empresa, necessitamos estimar os valores 
correspondentes a certos itens de natureza  fixa ou variável em relação à produção. 

 
 Estes itens (mão-de-obra indireta, manutenção de peças, energia, seguro, depreciação, 

aluguel,etc) permitem que o volume de atividade seja alcançado, embora NÃO sejam custos diretos no 
sentido de serem incorporados fisicamente aos produtos finais, como acontece com a mão-de-obra e os 
materiais. 

 
Para fins de decisão de fixação de preços e utilização de sua capacidade, a empresa deixa de lado 

os custos que, embora atribuídas ao custo dos produtos, não se alteram com o volume de produção 
(custos indiretos fixos). 

 
Com esta etapa encerra-se o cálculo dos custos de produção. 
 
 

2.1.6 ORÇAMENTOS DE DESPESAS DE VENDA E ADMINISTRAÇÃO 

 
Para estimar as despesas de venda (promoções e propaganda, comissões, salários fixos de 

vendedores, etc)  e despesas de administração (salários fixos de pessoal administrativo, material de 
escritório, etc) para o período do orçamento associado ao volume de receitas operacionais orçadas da 
empresa, necessitamos estimar os valores correspondentes a certos itens de natureza fixa ou variável 
em relação à produção. 
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 Para fins de decisão de fixação de preços e utilização de sua capacidade, a empresa deixa de lado 

os gastos que, embora atribuídas ao custo dos produtos, não se alteram com o volume de produção 
(gastos fixos). 

 
Adicionando as despesas de venda e administração aos custos de produção, totalizamos as 

despesas operacionais. 
 
 

 
 
2.1.7 RECEITAS E.DESPESAS EXTRA-OPERACIONAIS 

 
O último item necessário para a montagem da projeção da Demonstração de Resultados é o 

orçamento de outras receitas e despesas não operacionais (venda de máquina obsoleta, dividendos de 
aplicações em incentivos fiscais, juros dos financiamentos e empréstimos da empresa, etc). 

 
 
 
 
 

2.1.8 PROJEÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 
Para chegar à projeção da demonstração de resultados do exercício orçamentário, a empresa deve 
preparar projeções de diversos itens de receita (operacional e extra-operacional) e despesa (de produção, 
venda, administração e extra-operacional).  

 

 


