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Resumo: Trata da problemática do Planejamento,

Orçamento e Controle. Aborda os diferentes sub-itens

que compõem o Orçamento Global das Empresas. Define

Planejamento, Orçamento e Controle.
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"Quem de vos, ao construir uma

torre, nao senta primeiro e calcula

os gastos para ver se tem com que

terminar.

Para nao suceder que, lançados os

alicerces e nao podendo acabá-la,

todos que o vejam, comecem a zombar,

dizendo: Este homem começou ·a

construir e nao pode acabar.

Ou qual o rei, que saindo a campo

para fazer guerra a outro rei, nao
pesa primeiro e delibera se com dez
mil pode enfrentar o outro que
contra ele vem com vinte mil?"

Lc 14, 20-31
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INTRODUÇÃO

A incerteza quanto ao futuro e uma característica
constante na vida das empresas. Visando a sua própria
sobrevivência, as empresas têm procurado, a todo custo,
reduzir ao máximo este grau.

As empresas possuem a necessidade constante de adaptar-
se a novas realidades devido ao avanço crescente da
tecnologia, do aprimoramento dos recursos humanos e

materiais.
As empresas necessitam permanecer ativas na engrenagem

empresarial mantendo o seu nível de atividades ou crescendo
ou até mesmo reduzindo-o de acordo com o contexto que
enfrenta.

A fim de que o objetivo seja alcançado torna-se
necessário planejar as açoes a serem executadas; neste
contexto, o planejamento tem por objetivo direcionar as
ações a serem executadas.

li Planejar e estabelecer com antecedência as açoes a
serem executadas, estimar os recursos a serem empregados e
definir as correspondentes atribuições de responsabilidades
em relação a um período futuro determinado para que sejam,
alcançados satisfatoriamente os objetivos porventura fixados
para uma empresa e suas diversas unidades" (1)
(1) SANVICENTE, Antbnio Zorattoi SANTOS, Celso da Costa.
Orçamento na Administração de Empresas. são Paulo, Editora
Atlas, 1987. p.16.
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o processo de'planejamento tem como objetivo primordial

gerar uma maior eficiência das diferentes atividades

empresariais tendo como base os recursos disponíveis.

Dentre. ~_.~-_._. __ ..
as técnicas mais. __.\l~\lais._d::.;...e::..--_planejamento ,

tipos de informações ( administrativas, econômicas, e---"'--~-~---"'- ..- ---- _ ..--_._-_ .. -. ._ ...--------_ .....- ..- ._- .. ' .-.__ .._-_ ...-._._ ..-..----_.-.--

financeiras) consolidando-as em um plano ._ex~resso em-==---=---" -~ .• ---' -~- .. ~ --~ _.--p- ••. -.~-~ •• ~~_._-,._,~----~~~-~~~~- ~--~-~~----~,--,...,---~~. __ ._~-.~ --". ==-~,~

unidades físicas e monetárias. Dessa forma, o orçamento
_-o _- ._ - ,- _.-- - - .. ~-.-----

~~~~a~elecidos sejam alcançados.
o sistema orçamentário permite a identificação dos

pontos vuln~ráveis
antecipada de situações desfavoráveis, permitindo a adoção

de medidas saneadoras.
~ simples análise da comparação entre o real e o

estimado permite a descoberta de fatos fundamentais para a

tomada de decisão da Alta Administração.
o orçamento possui <?om?_~ar~.cterist.icafundamental ser

,.uminstrumento de ação que auxilia a orientar o processo de

tom~da de decisão da empresa.
várias mudanças significativas ocorreram no contexto

teórico e prático das empresas que as levaram a dar maior

ênfase ao orçamento. Segundo Tung as mais importantes foram:
a) " Houve uma expansão acentuada do nftmero de

técnicas de orçamento, cada qual apresentando

vantagens particulares com relação a problemas

empresarias específicos.
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b) As estruturas empresariais passaram a

alcançar graus de complexidade cada dia

maiores.

c) Os dirigentes empresariais tomaram

consciência da necessidade de utilizar métodos

objetivos de planejamento.

d) Aumentou a necessidade de previsões

sensíveis a mudanças e flexíveis para

alterações conforme as novas necessidades que

por ventura venham a surgir no curso da

implementação do plano de trabalho.

e) A necessidade de previsões acuradas a médio
e a longo prazo tornou-se premente, tendo em

vista que a empresa deve escolher uma linha de

conduta compativel com a promoçao de sua

sobrevivência e expansao face as constantes

mutações do mercado em que opera". (2)

O orçamento torna-se então um instrumento vital para as

empresas; pois estabelece as metas ao mesmo tempo que------'---~~~.-- ------_._--~_.---

Nesse sentido a presente monografia possui como

objetivo fundamental tentar discorrer sobre o orçamento

empresarial como um instrumento de planejamento e controle.
A Empresa e o Meio Ambiente

(2) TUNG, Nguyen. Orçamento Empresarial no Brasil. são
Paulo, Edições Universidade Empresa, p.34.
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A partir da década de 50, as organizações passaram a
preocupar-se cada vez mais com o ambiente que as cercava e
do modo que estavam interagindo com ele. A relação
empresa/meio ambiente e extremamente complexa e envolve
vários grupos de interesse, bem corno a empresa em sua
totalidade.

Torna-se fundamental definir primeiramente o conceito
de Empresa e de Objetivos.

Empresa:"Organização com finalidades próprias e cujo
comportamento se orienta para a consecuçao de
propósitos ou objetivos identificáveis".

Objetivos:" são regras de decisão que habilitam a
administração a orientar e medir o
desempenho da empresa no sentido da
consecuçao dos seus propósitos". (3)

O conceito de Empresa não apresenta grandes discussões,
pois por si só esgota o assunto. Porém, o conceito de
Objetivos é passível de complementações e discussões.

Toda empresa possui objetivos, o que ocorre e que
muitas vezes esses objetivos não são oficiais e públicos.

( 3 ) ANSOFF, H. Igor. Estratégia Empresarial. são Paulo,
McGRAW-HILL do Brasil, 1977. p.25 e 32.
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Como assinala o Prof. Raimar Richars em seu artigo

"Objetivos como Razão de Ser da Empresa" (4) sao necessários

vários fatores para que esses objetivos tornem-se públicos.
a) Tamanho da Empresa: Quanto maior é o porte da

empresa, mais necessário se faz a definição

de objetivos estratégicos.
b) Tipo da Empresa: Quanto mais centralizado for

o poder de decisão na empresa, tanto menos ela

necessita de objetivos explícitos.Para uma

empresa familiar e fechada, a necessidade ( e

conveniência de explicitar seus objetivos

estratégicos e bem menos aguda do que para uma

empresa altamente profissionalizada e com

longas linhas hierárquicas de poder e

delegação.
c) Maturidade da Empresa: Entendende-se como

maturidade da empresa o grau de experiência

que os executivos de cúpula e de linha têm com

o planejamento a longo prazo, neste contexto

deve haver nas empresas clima favorável e de

incentivo a discussão de problemas

estratégicos.
O fato da empresa possuir objetivos auxilia:

- Na avaliação de desempenho

( 4 ) RAIMAR, Richars. Objetivos como Razão de Ser da
Empresa. Revista de Administração de Empresas. Rio de
Janeiro, F.G.V., jul./set.1980. p. 7 a 18.
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- No controle

- Na coordenação

- No processo decisório
A primeira questão que vem a nossa mente e: Qual o tipo

de objetivo ideal?
~ extremamente dificil definir e especificar qual o

objetivo ideal. Porém, o importante e analisar os objetivos

como instrumentos da administração.
Sabemos que intuitivamente as empresas possuem dois

tipos de objetivos, a saber:
_ Objetivos Econômicos: trata-se dos objetivos

voltados para a maximização da eficiência do

seu processo global de conversão de recursos.

_ Objetivos Sociais ou Não Econômicos: sao

aqueles que resultam da interação dos objetivos

de cada um dos participantes em suas

atividades.
Muito se tem discutido em qual deve ser o objetivo

fundamental e ou principal da empresa. Para alguns, a

maximização do lucro deve ser o objetivo fundamental, mas

devo salientar que maximizar os lucros e apenas um dos

componentes que servem para medir o desempenho da

empresa. Isto e: qual seria o objetivo de to armos decisões

que poderão vir a aumentar substancialmente o lucro, se a

ele está intimamente relacionado o fator risco?
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Todos sabemos que e necessário analisar essas duas

variáveis concomitantemente risco e retorno ). Essa

análise é necessária pois a minimização do risco e um fator
fundamental O acionista não espera que a empresa miniminize
tanto o seu risco até o mesmos níveis oferecidos nos títulos
governamentais; isto o próprio acionista poderia fazer, pois
ao invés de empregar seu montante disponível em açoes da
empresa em questão, ele adquiriria títulos do governo.

O que se espera da administração nao e que ela
miniminize os riscos em termos absolutos, mas sim que a
empresa ao fazer suas opçoes de investimentos opte por
aqueles em que a perspectiva de lucro seja superior aos

riscos inerentes e decorrentes do projeto.
Ao analisarmos esse fator, cabe lembrar aqui o

princípio da Dominância.Tal conceito
racional prefere o investimento

reza que o investidor
que proporcione maior

retorno esperado para a mesma classe de risco ou que,
invertendo o raciocínio, tenhamos o menor risco para o mesmo

retorno esperado.
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Esperado

_---í!

Retorno

----.--A------------ --- -- B
: I
I I
I I

i ' Risco

o investidor ao deparar com essas três possibilidades

de investimentos com certeza optaria por aquela que

apresenta o maior retorno com o menor risco.
A opção (A ) apresenta o mesmo retorno que a B

porém esta possue um maior risco. Dizemos então que A)

domina ( B); Ao analisa~mos a opção A ) e c

verificamos que ambas possuem a mesma classe de risco,

porém, { C apresenta um maior retorno. Logo, a opção do

investidor recairá sobre o investimento ( C ).

visto isto, verificamos que as empresas necessitam

então maximizar os retornos e minimizar os riscos
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simultaneamente. Como consequência desse processo, temos a

determinação do preço de açao; um aumento nos lucros da

empresa aumenta o preço da ação maior retorno e a

diminuição do risco também acarreta o mesmo resultado.

o acionista, ao estudar as suas possibilidades de

investimento, reconhece o equilíbrio existente entre risco e

retorno. Dessa forma, o preço que ele dispõe a pagar pela

açao é um reflexo das suas expectativas com relação ao lucro

e ao retorno.

Logo, podemos dizer que o objetivo das empresas e

formular políticas, tomar e executar as decisões pertinentes

que acarretam a maximiz~ção do preço das suas respectivas

açoes.

Em maximizando o preço da açao, teremos

consequentemente a maximização da riqueza do acionista, que

pode ser encarada como objetivo fundamental das empresas.

Em termos gráficos poderíamos resumir essa discussão no

AmbIente
Interno

Rlaço
financeiro

Eatruturo
financeira

( 5 ) MATHUR,Igbal Introdução a Administração Financeira.
Rio de Janeiro, LTC, 1985. P.9.
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PLANEJAMENTO

DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PLANEJAMENTO

Através do transcorrer dos anos, a análise da
experiência tem nos mostrado que as empresas de maior

sucesso sao as que possuem objetivos e planos bem definidos.
A administraçao confusa, que se baseia na resolução dos

•
problemas do "dia a dia", tem demonstrado um grau maior de
ineficiência e ineficác a_

As empresas necessitam preocupar-se com o ambiente em

que estão inseridas,não no sentido de tentar mOdificá-lo o~
adaptar-se a ele ,mas sim no sentido de antecipá-lo~

Segundo Ackoff, Planejamento é a definição de um futuro
desejado e dos meios eficazes de alcançá-lo,Planejamento é~

mas sim, de um sistema de decisões.
um processo de tomada de decisão, não de uma decisão isolada

Planejamento se baseia na" crença de que o futuro pode
ser melhorado por uma intervenção ativa no presente". (6)

Todas as organizações possuem um objetivo básico, e o
processo de planejamento procura tomar as decisões de forma

que os objetivos da empresa sejam alcançados plenamente.O

Planejamento parte do pressuposto de que é.necessário agir
(6) ACKOFF, Russel. Planejamento Empresarial. Rio deJaneiro, LTC, 1975. p.3.
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no presente, tomando atitudes, para que o futuro torne-se

de ocorrência de resultados favoráveis.r-

realizavel, ou simplesmente que se aumente a probabilidade

MODALIDADES DE PLANEJAMENTO

Podemos dividir o processo de planejamento em dois
grandes módulos:

a) Planejamento Estratégico: envolve
decisões de efeitos mais duradouros, que por
sua vez sao mais díficeis de serem
modificados, pois estão relacionados com o
longo prazo.O planejamento estratégico é amplo
e tende a afetar mais, em termos
quantitativos, as atividades da organização.

b) Planejamento Tático: sua principal
característica e o curto prazo, e seu objetivo
é obter, escolher os meios pelos quais se
tentará atingir os fins preestabelecidos.
~ extremamente difícil separar planejamento
tático, do planejam nto estratégico, ambos
devem caminhar juntos com o processo ctfL
planejamento global.

Se necessário for separar, distinguir, essas
formas de planejamento, encontraríamos como o
grande" divisor de águas" a questão do tempo
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( amplitude ).

Planejamento

Planejamento
Tático

Planejamento
Estratégico

Vida da Empresa

Tais conceitos muitas vezes podem tornar-se nebulosos.
Porém se tentarmos exemplificá-los, podemos torná-los mais
precisos. O Planejamento Estratégico, como já diz o próprio
nome, está ligado à estratégia que a Empresa deverá adotar
para os próximos anos, como por exemplo: Aumentar seu parque
fabril, lançamento de novos produtos.••

Já como exemplo de Planejamento Tático temos a nova
campanha publicitária, ou seja, esta modalidade de
planejamento está ligada aos meios utilizados para se
atingir determinado fim, que no caso poderia ser aumento de
vendas, conquista de um novo mercado, lançamento de um novo
produto.



OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO

Planejar significa definir hoje de que ~orma e quais os

resultados que deverão ser alcançados.As alternativas

vislumbradas pelo Planejamento inclem nao so os objetivos

como também os meios pelos quais tais objetivos serao

perseguidos.Quando falamos em meios, incluímos todas as

açoes necessárias para a consecução dos objetivos, podendo

incluir reorganização, ampliação, obras, serviços, novas

aquisições ...

Vale , pena ressaltar que, entre as alternativas

avaliadas pelo Planejamento, insere-se também a manutenção

dos projetos e ou programas em curso. Dessa forma, o

Planejamento constitui-se em um conjunto de decisões sobre

os objetivos, os meios, locais etc ... O,que diferencia o"t .

Planejamento dos demais processos decisórios e que as

decisões advindas do Planejamento são tomadas antes da ação,

com antecedência para que os objetivos sejam alcançados em

tempo hábil.'
Como já foi definido anteriormente, o Planejamento é um

processo de tomada de decisão, processo este que não possui

um fim explícito, pois não há limite para o numero de

possiveis revisões decisões que serao tomadasdas

préviamente. Além deste fator, n~o podemos esquecer que

tanto a empresa que está planejando, como o ambiente em que
ela está inserida, mudam permanentemente durante o procerso.

Dessa forma, o fruto do planejamento ( planos e programas )

13
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devem ser continuamente atualizados.

Resumindo podemos concluir que o Planejamento e,_o um

processo sistemático, cujo objetivo e a contínua avaliação

de alternativas e a tomada de decisões inter-relacionadas,

antes que a açao se faça, de modo que a probabilidade de um---
resultado favorável ou mais favorável ~umente.

ETÀPAS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

Vários autores têm procurado estudar o processo de

planejamento. Dentre eles, podemos destacar:

1) Ackoff: para ele, o processo de Planejamento e

composto de cinco partes, a saber: (7)

a) Fins: especificação dos objetivos e metas.

b) Meios: seleção das políticas, programas,

procedimentos e práticas, pelos quais os

objetivos e metas devem ser alcançados.

c) Recursos: determinação dos tipos e

quantidades dos recursos necessários, como

devem ser gerados e ou obtidos, bem ·como devem

ser alocados às atividades.

d) Instrumentos: definição dos procedimentos

de decisão e a maneira de organizá-los a fim

de que o planejamento possa ser concretizado.

e) Controle: definição de procedimentos para

previnir e ou detectar erros, falhas, omissões
(7) ACKOFF, Russel. Planejamento Empresarial.p.4.
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do planejamento

2) Kast ~ Rosenzweig: para estes, o Planejamento deve
obedecer às seguintes providências: (8)

a) Avaliação do futuro ambiente politico,

econômico, competitivo, ou outros.

b) Obtenção de uma visão do papel que se deseja

que a organização desempenhe em seu ambiente.
c) Percepção das necessidades e exigências

da clientela.

d) Determinação das alterações que ocorrem
nas necessidades e exigências dos demais
grupos interessados acionista, empregadores,
fornecedores e outros ).

e) Criação de um sistema que proporcione um

fluxo de comunicações e informações, através

do qual os membros da organização possam
participar do processo de planejamento.

f) Fixação de metas e planos amplos que orientem

as atividades da organização toda.

g) Tradução desse planejamento geral em esforços

funcionais expressos em bases mais detalhadas
pesquisa e desenvolvimento, produção,

distribuição e serviço ).

h) Estabelecimento de um planejamento e controle
(8) KAST, Fremond; ROSENZWEIG, James. Organização e
Administração: um enfoque sistêmico. são Paulo, Pioneira,
1976.
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mais PQrmenorizado, para a utilização dos

recursos, dentro de cada uma dessas areas

funcionais, sempre em relação aos esforços
globais do planejamento.

3) Belchior, para este autor o planejamento
compreende: (9)

a) Definição ou estabelecimento de objetivos

b) Estabelecimento de previsões e de diretrizes
básicas para o ~uturo

c) Levantamentos conjunturais e de séries
históricas.

d) Investigação e exame dos conjuntos de medidas
possíveis

e) Avaliação dos diferentes cursos de açao

f) Seleção de um curso (s) de ação.

g) Formulação dos planos derivados ou setoriais
essenciais.

h) Ordenação dos recursos materiais e humanos.
i) Estabelecimento de medidas de tempo,

quantidade e qualidade.

j) Localização espacial de atividade.

4) Para March & Simon, o planejamento deve compreender
as seguintes fases: (10)

(9) BELCHIOR, Procópio. Orçamento Programa. Rio de Janeiro,
PalIas, 1976.
(10) MARCH, James.;SIMON Herbert. Teoria das Organizações.
Rio de Janeiro, FGV, 1970.
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a) Insatisfação: os programas de açao em curso

conduzem a um desempenho, atual ou previsto,

inferior aos padrOes desejados.

b) Procura: quanto maior a insatisfação, maior a

procura de programas alternativos.

c) Avaliação: relacionados todos os programas

possíveis, e necessário relacionar todas as

possíveis consequências de cada um e comparar

os grupos de consequências.

d) Escolha ou Decisão: o programa de açao

escolhido sera aquele correspondente ao

conjunto preferido de consequências.

e) Execução: iniciação e manutenção do programa

de ação escolhido.

5) Benedicto Silva estabelece as seguintes etapas: (11)

a) Definição do objetivo.

b) Pesquisa dos meios obteníveis.

c) Determinação dos meios necessários.

d) Formulação dos planos:

1- fixação da sequência e/ ou simultaniedade

dos objetivos parciais.

2- demarcação do local de ação,

3- cronograma e calendário.

e) Fiscalização (controle) da execuçao.

(11) SILVA, Benedito.Uma Teoria Geral de Planejamento. Rio
de Janeiro, FGV, 1964.



o processo de planejamento possui corno fase final a

formulação dos planos e ou programas. Para que exista um

planejamento eficaz e eficiente e necessário que haja

coordenação, isto significa dizer que cada departamento da

empresa está plenamente integrado e agindo de acordo com os

objetivos comuns propostos pela Alta Administração, isto e,

e vital que desenvolva-se e mantenha-se urna perfeita

harmonia entre as várias atividades que compõem a empresa.

~acompanhamento, através da fiscalização da execuçao e

um prolongamento de planejamento. Isto se fazdo processo----

necessário pois e preciso confrontar o que está sendo

executado com o planejado a fim de que possamos verifica~ se

as medidas que foram tornadas estão sendo eficientes e

eficazes: além tal confronto também detectade que,

possíveis pontos vulneráveis onde se faz necessário tornar

novas providências.

Portanto, o Orçamento e urna etapa do Planejamento, pois

o Orçamento e o processo de fixação dos custos dos projetos

e ou programas frutos do planejamento.

DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE ORÇAMENTO

Muito se tem discutido a respeito da definição do

conceito de orçamento. Vários estudiosos procuraram estudar

tal conceito. conceituar, podemosA fim de melhor

exemplificar através da definição apresentada por alguns

autores.

18
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Glenn Welch: 110orçamento de urna empresa consiste em um

plano administrativo abrangendo todas as fases das

operaçoes para um período futuro. É urna expressa0

formal das políticas, planos, objetivos e metas da Alta
Administração para a empresa corno um todo e

subdivisões. Os objetivos das receitas são expressos no

orçamento de vendasi as metas de despesas são expressas

no orçamento de despesas. Ambos devem ser alcançados

para que se possa obter o lucro líquido eo retorno

sobre o investimento planejado. 11 (12)

Kohler: 110 orçamento e um plano financeiro que serve
para estimativa e controle das operaçoes do
futuro. 11(13)

Heckert & Wi11son: Aborda o orçamento corno sendo lIum

plano de coordenação das açoes financeiras para a

empresa cumprir. Trata-se de um plano financeiro corno
um todo, visando o alvo final. 11(14)

Walter: 1I0rçamento e a definição quantitativa dos

objetivos e do detalhamento dos fatores necessários

para.atingí-Ios. A elaboração do orçamento tem corno
base o planejamento global da empresa e de seu

acompanhamento sistemático resulta o controle." (15)

(12) WELSCH, Glenn. Orçamento Empresarial. são Paulo, Atlas,
1983.
(13) KOHLER, Eric. A Dictionary for Accountants. USA,
Prentice Hall, 1958.
(14) HECKERT, Brooks J.iWILLSON, James. Business Budgeting
and Controlo New York, Ronald Press Company, 1955.
(15) WALTER, Nilton Augusto. Orçamento Integrado. são Paulo,.
Saraiva, 1981.
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Bio: "0 processo orçamentário e uma ferramenta de

planejamento que nao deve transformar-se num fim em si

mesma. A questão nao e so tão somente encaminhar a

previsão de vendas no mapa 2B para a fábrica até o dia

x ... preencher uma série de formulários e relatórios ...

nao se deve deixar de lado a idéia central de discutir

objetivos, alternativas, programas de açao usando-se

quantificações em cruzados como base para todo este

processo. O processo orçamentário deve ser um

instrumento de comunicação e coordenação entre as areas

e possibilitar ampla troca de idéias, em busca da

seleção do melhor plano. Após a tomada de decisões que

reflitam o plano mais factível e a colocação do plano

em execuçao, o orçamento é usado como um mecanismo de

controle, a medida que o plano estabelece medidas ou

objetivos que se espera sejam atingidos por cada um dos

responsaveis."(16)

Entendimento Pessoal do Conceito de Orçamento

As empresas, ao procurarem atingir seus objetivos com a

maior eficiência possivel, devem possuir como base dos

respectivos processos administrativos três funções básicas:

Planejamento, Coordenação e Controle.

Tais funções nao podem ser isoladas, pois sao

(16) BIO, Sérgio Rodrigues. Sistemas de Informações. São
Paulo, Editora Atlas, 1985. p.41.
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subsistemas de um sistema maior.
Dentro deste ponto de vista o orçamento e parte do

primeiro subsistema.
Em sendo necessário definí-lo em poucas palavras eu

diria que o orçamento e um subsistema administrativo cujo
objetivo é a tradução dos aspectos políticos, econômicos e

Administração em um plano quantitativo, de prazo definido
sociais definidos através dos objetivos propostos pela Alta

normalmente de curto prazo.

IMPORTÂNCIA DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

A técnica orçamentária, apesar de ser extremamente

simples, em termos de teoria, tem a sua aplicação

extremamente complexa, já que geralmente exige trabalhos de
implantação algumas vezes dispendiosos e seus resultados nao

/•
sao plenamente satisfatórios nos primeiros anos de

implantação.
A técnica orçamentária possui um período, que

poderíamos denominar de maturação, de dois ou três anos,
período este de contínuos aperfeiçoamentos, até que a
empresa possa usufruir de todas as suas vantagens em termos

gerenciais.
A importância fundamental do processo orçamentário

consiste no fato de que e através desta técnica que a
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empresa determina e expressa, formalmente, suas

expectativas, planos e objetivos. Através desta técnica a

linha mestra de atuação bem como os objetivos e estratégias

escolhidos pela Alta Administração sao veiculados com,

extrema clareza a todos os escalões da empresa, permitindo

desta forma que todos os componentes (gerentes da empresa)

compreendam e participem de forma ativa na consecução dos

resultados almejados.

Além deste fator fundamental, o processo orçamentário

possui inúmeras outras vantagens tais como:

1. O uso mais racional dos recursos pr6prios, seja

para o investimento no imobilizado, seja para o

financiamento dos itens do ativo circulante.

2. A regularização do uso dos recursos de terceiros,

dentro dos limites do lucro projetado.

3. A moderação nos planos de despesas, decorrente do
.;.~,._.~ , " .

fato de que qualquer gasto substancia~ é ponderado

sob o prisma de sua rentabilidade em termos de lucro
final.

4. A determinação da responsabilidade para cada função
da empresa de forma definitiva.

5. A coordenação e integração efetivas entre todos os

~etores da empresa, decorrentes do fato de o alvo

comum destes setores ser o lucro que se pretende

realizar conforme o orçamento.

6. A combinação, de forma fria e impessoal, dos

melhores julgamentos dos diversos setores
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responsáveis pelo resultado empresarial. A avaliação

adequada destes julgamentos fornece uma importante

base para melhores decisões, evitando, assim, tanto

os otimismos excessivos como os pessimismos

exagerados.
7. Em decorrência da natureza do seu mecanismo de

operaçao, o orçamento serve de válvula de segurança

para a administração.

Através da comparaçao entre estimativas e

realizações localizam-se os pontos frágeis do
~.

mecanismo empresarial. O orçamento indica, portanto,

o caminho que a empresa deve percorrer para alcançar

maior desenvolvimento com mais segurança.

8. O orçamento é um poderoso instrumento de avaliação

dos resultados das políticas de vendas, de produção

e de operações financeiras da empresa.
9. Os diversos estudos e análises da potencialidade do

mercado, da receptividade do produto, dos métodos de

manufatura e comercialização, que constituem passos

normais do processo orçamentário, permitem o

descortínio de meios e modos de reforçar ou ampliar

ainda mais novos horizontes para as atividades da

empresa.
10. No plano do custo fabril, o processo orçamentário

exige, inexoravelmente, a atenção da administração

no referente ao uso mais econômico da mão-de-obra,

das matérias-primas e de outros elementos dos
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custos.
11. A posição do caixa (resultante de várias provisões

setoriais), que e uma das peças fundamentais do
orçamento, fornece informações sobre o momento em
que haverá necessidade de numerário, sobre as
quantias que serao necessárias e sobre a origem -
interna ou externa deste numerário. Estas
estimativas so podem ser obtidas através do uso
sistemático do orçamento.

12. O orçamento estabelece um alvo a atingir, ao mesmo
tempo em que oferece meios para aferir se o
desempenho alcançado está próximo ou distante deste
alvo. O orçamento, desta forma, constitui em si um
teste da habilidade do administrador no tocante à
sua atuação em relação ao estimado.

13. As empresas que possuem sistema orçamentário em
bom funcionamento gozam sempre de maior prestígio
junto às fontes externas de financiamento e junto
aos investidores.

14. O orçamento impõe como condição primordial para a
implantação do processo de trabalho, o
fortalecimento da administração, realizado através
do aperfeiçoamento contínuo do seu sistema de
registro, de realização, de análise e de feitura de
relatórios, indispensável à tomada de deoí.sôe s. (17)

Analisando-se essa série de vantagens verificamos que o
(17) TUNG, Nguhen. Orçamento Empresarial no Brasil. p.35.
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processo orçamentário e extremamente importante para as

empresas.
Porém, como toda técnica, o orçamento também apresenta

algumas limitações:
_ O orçamento é um ótimo e eficiente instrumento~---~ ... _----------_._.--------_ .._ ...

d~Ç~~_-<le"-"-.nunca ser

considerado como um substituto do--------------
administrador, ou seja, não deve pensar que ao
~-~adotar a técnica orçamentár.i·a_p.o.d.ex-ª---h.ay-e.r_.-~~---
redução drástica no quadro de pessoal, isto
significa que se~i-r:l.-S--t-r';Ii.me.nt.o-.

administrativo eficiente ~c_e_rto que ele
,------~----------- ~permitirá racionalizaç~..tr_ay_é.s_--d.o----...,
agrupamento de funções ou mesmo redução de
pessoal, porém isso não deve assumir pIQRQrções-----------s~/~~-~-
O orçamento sozinho não é auto-suficiente: ele
depende de decisões administrativas concretas

para o seu efetivo funcionamento. Como o
orçamento depende de previsões, e necessário

que a empresa desenvolva um trabalho de

formação e atualização de seus profissionais, a
fim de que estejam aptos a formular previsões

razoavelmente concretas.

ORÇAMENTO EM REGIME INFLACIONÁRIO
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Ao pensarmos na elaboração de um orçamento e~ID_país

corno o Brasil, sempre surge a questão ~~_ahox.ar_.um

orçamento anual, ou plurianual em um contexto inflacionário?--------------- ----- -~.~-_._--
A inflação, caso não sejam tornadas as devidas precauções,

pode tornar-se o inimigo numero um do orçamento, chegando

até a invalidar todo processo orçamentário. Isso se deve ao

fato de que os numeros contidos no próprio orçamento passam

a apresentar sérias distorções. Além do que, o

Acompanhamento Orçamentário deixa de atender aos seus reais

objetivos ou seja, a análise das variações apresentadas corno

subsídio à tornada de decisão gerencial.
Segundo Pedro Schubert existem vários critérios para a

escolha de valores a serem utilizados na elaboração do

orçamento.
1. MOED~ ESTÁVEL:
Os valores do Orçamento nao sofrerão reajustes no

período orçado. Isso significa que o orçamento

nada mais será que a repetição, durante o período

orçado, dos valores do mes que se tornou corno

base, supondo-se que não haja variações ém termos

reais (produtividade, aumentos de preços reais,

etc. )

Para elucidar o critério, suponhamos

hipoteticamente um orçamento de despesa de

pessoal para a Empresa X
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Orçamento de Despesa de Pessoal para 19X

(por departamento)
Cz$ Mil

DeptO!Jan!FeV!Mar!Abr!Mai!Jun!Jul!AgO!Set!Out!NoV!DeC!Total

A 50! 50! 50! 50! 50! 50! 50! 50! 50! 50! 50! 50! 600

B 30! 30! 30! 30! 30! 30! 30! 30! 30! 30! 30! 30! 360

C 20! 20! 20! 20! 20! 201 201 201 201 201 201 201 240

TOT.!100!1001100!100!100!10011001100!100!100!1001100! 1200

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----

Verifica-se dessa forma, que o Orçamento sera uma

constante.
O Acompanhamento Orçamentário nao terá nenhuma

validade pois estaremos analisando numeros

incomparáveis mesmo que seja utilizado um índice

"deflator", isso não traz validade ao processo,

pois deixa de explicar o real motivo da variação.

No caso das despesas com pessoal nao saberemos
qual a causa da variação (aumento ou diminuição

do quadro de funcionários, aumento dos salá~ios

em termos reais ...);
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Este exemplo se aplica também aos demais itens

que compõem o Orçamento.

Acompanhamento Orçamentário

lo. trim de 19X

Despesa de Pessoal

Depto.

A

B

c

Total

Prev. p/ o trim. Realizado Variação (%)

150 175 16,7

90 65 27,7

60 60

300 300

2. MOEDA INSTÁVEL:

Os valores

segundo um
sofrerão

inflação

reajustes

definido

do orçamento

índice de
previamente.

A cada mês do período orçado será introduzido um

acréscimo em cada item correspondente ao índice

de desvalorização da moeda, já definido. Esse

método apresenta uma vantagem, se comparado com o
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de moeda estável pois no momento da execuçao do

Acompanhamento Orçamentário os números constantes

no orçamento já foram inflacionados.Porém, esse

processo também apresenta dificuldades; no método

de moeda estável, a deflação se dá através de

índices reais, enquanto que no de moeda instável,

os índices são previsões que podem apresentar

variações.

Exemplificando, previu-se para o ano em questão

uma inflação de 6% a.m .. Dessa forma, o quadro de

despesa de pessoal passaria a ser:
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Orçamento de Despesa de Pessoal para 19X

(por departamento)

Depto!Jan!Fev!Mar!Abr!Mai!Jun!Jul!Ago!Set!Out!Nov!Dez!Total

A 50! 53! 56! 59! 63! 67! 711 75! 79! 84! 88193! 838

B 30! 32! 34! 36! 38! 401 42! 44! 47! 50! 53! 56! 502

C 20! 211 22! 23! 24! 25! 261 281 30! 321 341 361 321

Total!100!106111211181125!132!139!147!156!1661175!18511.661

Obs: Dever-se-ia trabalhar no mínimo com urna casa

decimal mas para efeitos de facilidade de

cálculo, isto foi renegado.

Supondo que o Acompanhamento Orçamentário

apresente variações, ou negativas ou positivas,

as mesmas dificuldades que as apresentadas pelo

método da moeda estável surgirão, acrescidas da

variação (Real/Previsto) do próprio índice

inflacionário.

3.MOEDA CORRENTE:
Neste método torna-se necessário examinar, em

cada ~~em, o ~p-º-:r::...tam~rante o I?erío~
a ser orçado. Isso significa urna análise,em cada.------._-'- ----'~
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it~_e.s-q-l.1-e-p-oderão induzir a um aumento

dos valores.
~

Shubert, analisa cada um dos principais itens e

sua metologia de variação. (18)

De origem interna: Se a mercadoria for controlada

pelo CIP,jã são conhecidas as epocas dos seus

reajustes.Se a mercadoria não for controlada pelo

CIP, a experiência mostrarã a sua tendência de

aumento i poderã também ser firmado com o

fornecedor,se a mercadoria for parcela importante

na formação do custo final do produto elaborado,

um acordo para as épocas dos reajustes, ou então,

a definição de um contrato de compra no qual serã

definida a forma de reajuste do preço.

De origem externa: Neste caso, a principal fonte

de reajuste de preço e o reajuste da taxa

cambial. Sabendo-se os meses de ingresso das

mercadorias no país, serã possível prever os

reajustes de preço para cada uma delas, no

período orçado.

Mão de Obra: Os reajustes salariais sao definidos

com bases conhecidas i deste modo a direção de

(18) SCHUBERT, Pedro. Orçamento Empresarial Integrado. Rio
de Janeiro, LTC, 1985. p.14
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Empresa tem condições de definir a sua política

salarial e o orçamento poderá ser elaborado com

previsões bem definidas quanto aos montantes dos

aumentos e às suas épocas de efetivação.

Depreciação: A depreciação sofre reajuste com

base na correçao monetária dos itens do ativo

permanente.Estes reajustes sao regulados pelo

valor da OTN.Deste modo, será possível prever os

acréscimos dos valores da depreciação também com

refinamento e as épocas da sua alteração.

Demais itens componentes do custo de produção:

Para cada empresa, deverá ser feita uma análise

minuciosa destes itens e, pelo significado de

cada um deles, deverá ser destacado para análise

o seu reajuste e as épocas das suas efetivações.

Elementos que participarão das despesas

operacionais: Da mesma forma que os itens

anteriores, estes itens deverão ser analisados

de per si.
Destaque especial deverá ser dado às variações

monetárias dos direitos e obrigações da empresa,

cujas variações estão diretamente relacionadas as

variações da OTN e à variação cambial.
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Correção Monetária: A correçao monetária
atualizará os valores do ativo permanente e do

patrimônio líquido. A correção monetária tem como

base a variação do valor nominal da OTN. A
correçao monetária do ativo permanente

de depreciação jáinfluenciará o

analisado.

O saldo da correçao monetária do ativo permanente

montante

e do patrimônio líquido é levado para o resultado
operacional da empresa.

Definição do Preço de Venda: Em uma breve~~~~~~~~--~~~~--~~~~~
análise, foram examinados os principais custos

que influenciarão a rentabilidade da empresa e o
seu desembolso de caixa.

Após definir as variações de preço (custo) destes

itens e as épocas de suas realizações, é possível

definir as epocas em que estes acréscimos de

preços serao incorporados ao preço de venda dos

produtos da empresa para o repasse aos clientes.

Em princípio haverá uma defasagem entre o aumento

do preço dos produtos e o seu repasse aos
clientes.

~ fundamental, na elaboração do orçamento a

preços correntes, definir estes intervalos; pois,

eles influenciarão decisivamente na rentabilidade
e na pressão de caixa da empresa.
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Q Acompanhamento Orçamentário nesse método se dá

de forma direta, através da comparaçao entre o

real e o previsto.Dessa forma há como explicar as

variações ocorridas,sejam elas devidas a

imprecisões no orçamento, ou a aumento de custos,

ou a mudanças no comportamento histórico, etc ...

4. Moeda Forte: Neste método, os valores que

c_o_m_p_õ_e_m_o_-~_ame-l1-1:e-s-ã.e__~s~,_n_a __s_u_a_d_a_ta

moeda forte (OTN ou Dolar ).
~-

base pela

Dessa forma o orçamento ficará igual ao da moeda

estável; porem, na epoca do Acompanhamento

Orçamentário os valores em cruzados serao

traduzidos para a moeda forte. Desse modo, o

Acompanhamento Orçamentário terá condições de

informar as causas das variações ocorridas, pois

poderá ser verificado para cada item se houve ou

não ganho de substância.

~elo exposto acima fLc~q_u~ a
conjugação dos critérios moeda corrente e moeda

forte pois esses dois métodos conjugam fatores
--.--. - - -- .. ----~----~ .-- ._-------_ ...._- _.- -~ --~-----~~--~--_ ..

que__ jacili tam, viabilizaIl}_/__e..-·-~--eml:>_~_~amo
- •.•••• - •.... ·.-. . .,c~ -- ••••• _-~

Acompanhamerit;o ....Or.ç.amen--t-á-:r-i-G-,em-tlm-c.Qpgxto_.

iRf_La~
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PRINCIPAIS TIPOS DE ORÇAMENTOS

Existem basicamente três tipos de Orçamento:

A) Orçamento Tradicional ou Convencional: Nesta----modalidade de 9:çamento, geralmente se
---.-'~._""~e"~-.r-' __"-----.--~._._c.--,..~--'..=-._-~-,--~ •.--",",".~

identificam apenas as diversas modalidades de____ ~_~_~~r__~,.,.....-=~.;J"--.~.•-~-~-=.....-·-c-----·..,..,.,'-.,...,,....,....----·~--...,.-~..,_9•.".",.,. ,,-- -,.. -~. ~ --=-" • '""'-- '-= .••.•...---- -~~ -~ ~ -. •

desembolsos ( despesas ) ocorridas na empresa,
__ ~c •• _.~ ••• ,··· • ~ ••• " ••• _~-~~~~_._,._~ __ ,,~~"_ ••

como po::,exe~p'lc:.:
''-'-.--~-c""-".--

- Despesa de pessoal salários

gratificações, acréscimo de pessoal ...)
- Despesa com vendas

- Despesa com material de consumo

- Despesa administrativa
~_t.i-Po d_e_Qr_ç_am~_b~re

~spesa.~_<_~_~_~~~fE!lJ.:.~_~i ta o~e ~s
despesas

O Orçamento Tradicional e caracterizado por

agrupar as receitas em grandes grupos e de outro

lado, as despesas em suas diferentes modalidades.

Não há preocupação direta com os objetivos da

empresa, a única preocupação restringe-se ao fato
de que valores orçados sejam efetivamente
realizados.

Na visão tradicionalista nao há preocupaçao em

analisar se uma determinada despesa trouxe algum
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tipo de benefício para a empresa.

-1-------------,-
Receita A $$$---1 ORÇAMENTO J-.Despesa l-.Atividade 1 e 3

I I
t l-Despesa 2-.Atividade 2 e 3
I I

Receita B $$$$$-1 TRADICIONAL I-.Despesa 3-'Atividade 1 e 2
I I

Neste tipo de enfoque não há preocupação em analisar o-'-----
orçamento no ~e __di~~esp~~to-à_problemática do desperdício,.--
geralmente a preocupação fundamental e " cumprir. o
orçamento". Ou s_e-3.a-,_rcea.l.i~~aqueles numeros que estavam
prev.istos. Não havendo preocupação com o que eles possam~------------- ~ ~
significar ._
~~ ~

Dessa forma, o orçamento tradicional deixa muito a
desejar quando se trata de empresas com várias atividades,jã
que as empresas consideradas simples, que possuem uma única
atividade, o orç_ame,n.tG-t-r-a-d-i-eionalatende suas necessidades

~ -pois só existe um obÍªtivo e uma única atividade.
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EMPRESAS ----,:;••.••I OBJETIVO -----'~ I ATIVIDADE
SIMPLES

ORÇAMENTO

TRADICIONAL

ORÇAMENTO PROGRAMA

Definição: Para as pequenas

único objetivo, o orçamento
empresas que possuem um
não apresenta grandes

dificuldades pois e de fácil confecção e análise.

Porém, para as grandes organizações e para o governo, o
orçamento torna-se complexo.

De acordo com a discussão do capítulo anterior vimos
que tanto o planejamento tático (curto prazo corno o
planejamento estratégico possuem um papel fundamental.

O planejamento tático e estratégico definem as metas e
as premissas a serem adotadas.

O orçamento tanto o anual curto prazo, corno o
plurianual -longo prazo,passam a ser o resultado, expresso
em numeros, do planejamento.

Em se tratando de empresas complexas onde existem
vários programas de atuação, o planejamento também deverá
estar subdividido de acordo com os programas
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existentes.Consequentemente o orçamento anual deverá ser um
retrato dos vários programas pré-estabelecidos.

Histórico: O Orçamento Programa surgiu nos Estados
Unidos na década de 50.Segundo alguns autores, o orçamento
de 1924 da General Motors era extremamente parecido com o
orçamento-programa de hoje, pois correlacionava os
principais objetivos da empresa com os recursos que serviam

a cada um desses programas.
As primeiras empresas americanas a adotarem o Orçamento

Programa (Planning Programming Budgeting System - P.P.B.S.)
foram a General Motors, a Dupont e a Ford. Entre os

profissionais
estava Robert

que desenvolveram este
MacNamara que no início

tipo
da

de orçamento
década de 60

tornou-se um dos principais responsáveis pela introdução do
Orçamento Programa no governo norte americano.

Orçamento Programa no Brasil: O Orçamento Programa no
Brasil foi introduzido no Governo através da lei número 4320
de 17/03/64, que estabeleceu Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos e
Balanços da União, dos Estados e Municípios e do Distrito

Federal.
Em 25 de fevereiro de 1967 através da promulgação do

Decreto-Lei 200, procurou-se evoluir de uma Lei de Orçamento
para um sistema de Planejamento e Programação em âmbito
Federal que permitiu uma ação administrativa integrada.
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Podemos definir o Orçamento Programa como a expressa0

monetária de um Plano de Ação Global, constituido de seus

elementos fisicos e financeiros onde são explicitadas as

Funções, os Programas, os Sub-Programas, os Projetos, e as

Atividades, que representam enfim as metas a alcançar e ou

os objetivos a serem atingidos por um ente econômico.

A conceituação dos niveis de agregaçao do Orçamento

Programa obedeceu a classificação instituida pela Portaria

n6mero 9"de 28 de Janeiro de 1974.
Função: Corresponde ao nivel máximo de agregaçao das

ações, visando tomada de decisão na Administração p6blica,

em fase dos Macro-Objetivos definidos.
Programa: É um conjunto de ações destinadas a cumprir

Objetivos, devidamente integrados em seus aspectos humanos,

materiais, financeiroi e institucionais.

Subprograma: É a desagregação do ,programa em metas

parciais.
Projeto:É um instrumento para alcançar os objetivos de

um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas

no tempo,resultando um produto final que concorre para

expansão e aperfeiçoamento da ação governamental.
Atividade: É um instrumento para alcançar os objetivos

de um programa envolvendo um conjunto de operações que se

realizam de modo continuo e necessário à manutenção da ação

governamental.

Exemplo: Função: Transporte
Programa: Transporte Aéreo



40

Subprograma: Infra estrutura aeroportuária
Controle de Segurança de Tráfego Aéreo

Conclusão: Apesar
Orçamento Programa e

de sua aparente complexidade o
dúvida alguma um avançosem

considerável, principalmente da Administração Pública, no
tocante a planejamento e controle de suas atividades.

C- ORÇAMENTO BASE ZERO: Como o próprio nome sugere,
este tipo de orçamento consiste em exigir que todos os
setores de uma organização ao solicitarem as verbas que
necessitam para o próximo exercício financeiro o façam de um
modo claro,após terem identificado e analisado em minúcia
cada um de seus programas e atividades em andamento.

O Orçamento Base Zero pressupoe que o fato de certas
atividades estarem sendo executadas há um certo número de
anos, por si só, não justifica a sua continuação, e devem
ser reanalizadas a cada ano.

Dessa forma cada departamento ao solicitar as verbas
que pretendem obter para o próximo exercício, necessitam
justificar a sua razao. Isto implica na reavaliação dos
programas em funcionamento como também na avaliação dos
novos programas, a fim
para então concluir-se

de poder analisar a sua existência,
pela sua continuidade, expansao,

redução ou até mesmo eliminação.
Esta avaliação tem em vista, tanto a eficiência como a

eficácia dos projetos.
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o Orçamento Base Zero e urna técnica de elaboração

orçamentária e de gerência administrativa cujo principal
modo de atuação em termos hierárquicos se dá de baixo para

os níveis inferiores da estruturacima. Dessa forma,

organizacional sobem constantemente dados e sugestões
concernentes que habilitam as chefias avaliar as
necessidades operacionais

decisões menores e

de seus respectivos setores,tomar

fazer recomendações sobre outras

alternativas de ação e de alocação de recursos.

Consequentemente, os altos chefes ficam em condições de

otimizar suas decisões, de estabelecer políticas e objetivos

a serem perseguidos, confirmar programas

finalmente proceder a alocação de recursos

em açao

necessários

e

a

execução dos mencionados programas e atividades.

Metodologia do Orçamento Base Zero: A elaboração

do Orçamento Base Zero implica em dois passos

fundamentais:

primeiro Passo: Desenvolvimento dos "pacotes de

decisões".Este pacote envolve análise e descrição

de cada atividade, tanto corrente corno nova, em

um ou mais pacotes de decisões. Cada pacote deve

conter os seguintes dados:

a) propósitos (objetivos, escopos de cada

atividade ).

b) beneficios pretendidos.
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c) cursos alternativos de açao, isto e,
diferentes meios de níveis de esforços e

gastos para realizar cada atividade.

d) consequências ou impactos, qualitativos e

quantitativos que poderão adivir no caso de

programas e atividades programáticas serem

dotadas em níveis diferentes dos solicitados;

isto é, dotados em parte ou mesmo supressos

de todo.

e) medidas de realizações (carga de trabalho,

eficiência, eficácia ).

Seg:undo :easso: Escalonamento dos"pacotes de
decisão" . Este passo envolve avaliação e
escalonamento destes pacotes, em ordem de
importância, através da análise custo/benefício
ou avaliação subjetiva.

Limitações do Orçamento Base Zero:Como toda técnica o

Orçamento Base Zero apresenta uma série de limitações entre

as príncipais podemos destacar:

-Exigência de muito mais esforços e tempo para a

elaboração orçamentária.

-Pletora de papéis

-Muitas informações a serem consideradas em um

período curto de tempo.

-Exigência de recursos humanos e materiais
significativos.



-Dificuldades de compreensao dos conceitos

básicos.

-Dificuldades de começar todos os anos em zero.

43
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ORÇAMENTO E O SISTEMA GERENCIAL

INTRODUÇÃO: Ao um grande
sistema resultante da somatória de um conjunto de partes
interdependentes, infer_~=-::Le~stema global de
informação faz parte do grande sistema denominado empresa.

~ ~ '"'

A contabilidade, departamento de custos e orçamento

são, portanto, __CQmR~daqu~istema de informação.~- ---------
Quanto ao conceito da palavra informação, utilizado de

maneira aplicado a administração, entendemos como resultado
do tratamento de determinado dado, onde cada sistema

existente possui como uma de suas características ser agente

coletor, processador e produtor de determinada informação,
como apresentado nas figuras abaixo:

\
) ENTRADA

coleta de dados

ENTRADA

faturamento

custos

\ despesas
-

PROCESSAMENTO

de dados

PROCESSAMENTO

contabilidade

SAlDA

informação

SAlDA

balanço



ENTRADA

matéria prima
mão de obra
c.i.f.

SAIDA

custos
de

produção

ENTRADA

balanço
demonstração
do resultado

PROCESSAMENTO

custos

PROCESSAMENTO

orçamento
SAIDA

relatório
de análise
variações

De uma maneira simples, sao alguns exemplos das
relações internas que ocorrem comumente entre as areas
apresentadas. E, para melhor ilustração, temos na figura I
uma visão geral dos principais sistemas encontrados nas
empresas.
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Pela característica
)

.fi'

de interdependência existente nos

vários sistemas de informação, nao seria aconselhável

classificá-los de maneira rígida. Porém, podemos encontrar

três grandes grupos, os mais importantes, em função de seus

objetivos intrínsecos:

- Sistemas ope~acionais de informação

- Sistemas administrativos de informação

- Sistemas especiais de informação

SISTEMAS OPERACIONAIS DE INFORMAÇÃO: são sistemas

tipicamente operacionais, processadores de dados

em grande volume, cujo produto final sera

tratado, via de regra, como in-put aos demais

sistemas; tais como: folha de pagamento, controle

de estoques, faturamento, entre outros.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE INFORMAÇÃO: Possuem

como característica o fato de apresentar como um

de seus produtos finais subsídios importantes ao

processo d~ tomada de decis5es; por exemplo,

informaç5es contábeis, de custo, planejamento e
controle de produção, orçamento, fluxo de caixa,

etc.; cujo impacto gerencial se faz notar no

sentido de combater prontamente eventuais desvios

ou problemas identificados.

SISTEMAS ESPECIAIS DE INFORMAÇÃO: são sistemas

cuja frequência a nivel de processamento e uso
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das informações nao se dá de forma repetitiva e
rotineira. Incorporam uma série de dados externos
à organização e o uso de seu produto final, a
informação, se restringe normalmente a cúpula da
empresa. Temos sistemas simulaçãoos de
financeira, projeções a longo prazo, entre
outros.

A questão central, portanto, diz respeito à necessidade
de integração dos vários sistemas e, decorrente disto, a
produção de informações fidedignas que permitam um efetivo
acompanhamento orçamentário; um dos propósitospois
fundamentais da gerência no planejamento e controle das
atividades e a tomada de decisão. Para isso são necessárias
informaçõs claras, objetivas, precisas, tempestivas, úteis e
confiáveis.

A contabilidade e o departamento de custo dependem de
dados fornecidos pelo sistema de folha de pagamento e de
apropriação de mao de obra, que por sua vez recebem
informações de outras áreas operacionais. Finalmente sao
aquelas as principais fornecedoras de informações ao sistema
orçamento. Dessa forma, o orçamento passa a ter sua própria
dinâmica, sendo um instrumeto de planejamento e utilizado
como mecanismo de controle.

~
I

\
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PR~ - REQUISITOS

Podemos dizer que as bases necessárias, entre outras, à

implantação e acompanhamento orçamentário, enfim ao
gerenciamento eficiente e eficáz sao:

1) Estrutura organizacional definida, clara e

difundida entre todas as pessoas.

2) A organização como um todo deve ter
conhecimento adequado dos objetivos e

importância do sistema orçamentário.

3) Discernimento dos gerentes quanto a

importância e objetivos dos

decisórios que estâo engajados.
processos

4) Consciência da relevância das informações

necessárias ao processo orçamentário.

5) Ocorrência de clima harmonioso e de

motivaçâo entre os diversos níveis
organizacionais.

6) As áreas de contabilidade e custos devem

estar bem estruturadas e organizadas, assim
como todas as demais.
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7) Existência dos necessários e adequados

sistemas de informações.

8) Os princípios, conceitos e terminologias

contábeis utilizados devem ser uniformes para

toda a empresa.

9) Plano de Contas adequado.

10) Os dados e as informações devem ser tratados

e produzidos em determinado nível de

detalhamento, previamente definidos por todas

as areas envolvidas, que permitam um

acompanhamento entre o orçado e o realizado.

INTEGRAÇÃO

~, portanto, de grande importância a integraçâo do

orçamento à vida operacional da empresa que deve ser tanto
vertical quanto horizontal.

INTEGRAÇÃO VERTICAL: Este tipo de integração

obedece o sentido hierárquico da empresa, onde as

decisões partem do Conselho de Administração que
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define a estratégia ou orientação geral dos
negócios da empresa, passa pela Diretoria
Operacional que estabelece os objetivos
funcionais relativos ao período a ser orçado e
retorna à cúpula da organização sob a forma de
relatórios que apresentam os resultados
operacionais alcançados comparativamente àqueles
previstos.
Neste caso, observa-se a necessidade dé

participação e
~inistradores

interação efetiva entre os
da empresa e as areas

operacionais suportados por informações
adequadas, oportunas e confiáveis.

INTEGRAÇÃO HORIZONTAL: Tal integração ocorre a
nível operacional entre a elaboração do
orçamento, os registros contábeis e de custos e o
acompanhamento orçamentário.
t necessário que a estrutura organizacional, o
sistema de custos, de contabilidade, a folha de
pagamento, o controle de ativo permanente, enfim
todos os sistemas, reflitam a realidade da
empresa.
A estrutura do orçamento deve ser montada
coincidente aos registros contábeis, de custos e
à estrutura organizacinal; assim a medida da
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ocorrência dos fatos e os valores registrados, o
acompanhamento orçamentário será feito de forma
direta, sem necessidade de remanejamento, pelo
confronto direto entre os valores orçados e os
efetivamente realizados.

Alãm do exposto, salientamos a prática existente em
dividir a empresa em áreas de responsabilidades, que têm por
objetivo segregar os resultados, custos e despesas
relacionando-os aos elementos responsáveis por seu controle.

~ necessário tambãm o conhecimento por parte das outras
áreas não geradoras de receitas que de uma forma ou de outra
tambãm contribuem para a formação do resultado final da
empresa.
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ORÇAMENTO DE VENDAS

Importância do Orçaménto de Vendas: Toda empresa possui
como objetivo fundamental atuar em um determinado mercado,

através fabricação ou daprodutos,seja da de
comercialização de bens, ou mesmo da prestação de serviços.
Isto significa que as empresas sempre estão preocupadas em
atuar, vendendo algo.

~ através da definição do montante de vendas que a
empresa poderá dimensionar toda a sua estrutura.
Consequentemente, a estimativa de vendas é que definirá todo
o comportamento que a empresa espera ter para o próximo
exercício.

O orçamento de vendas funciona como mola propulsora
para os demais orçamentos que compoem a peça orçamentária;
logo, o orçamento de vendas precisa ser o mais real
possível, procurando nao apresentar. desvios. Se for
superestimado, o orçamento de vendas pode gerar excesso de
estoque de matéria prima e de produtos acabados, e caso seja
subestimado a empresa em questão também poderá perder vendas
para o mercado, por nao dispor de estrutura produtiva para
atender a tais pedidos.

Dessa forma, podemos concluir que o orçamento de vendas
e uma peça fundamental na estrutura de planejamento. O seu



54

real dimensionamento pode afetar substancialmente a

lucratividade da empresa.
Deve-se ressaltar que toda empresa razoavelmente

estruturada deve possuir um orçamento de vendas a curto
prazo, e um plano de vendas a longo 'prazo. Apesar de muitos
autores não fazerem distinção entre os termos, orçamento e
plano, neste texto propomos uma certa diferença entre os
dois termos:

Plano: seriam as metas genéricas,
quantificadas em termos globais geralmente
relacionadas com o longo prazo.

- Orçamento: seriam as metas, quantificadas em
termos mais exatos, mais explicitas. Relacina-
se com o curto prazo.

Por exemplo: O orçamento de vendas para 19X e
de:

Jan 100

Fev 120

Mar 110 ...
Plano de vendas para 19X: estima-se que as
yendas atingirão o montante de 1.200 unidades.

Dificuldades do Orçamento de Vendas: O Orçamento de
Vendas apresenta um grau elevado de dificuldades para ser
confeccionado, e por isso é considerado como a etapa mais
complexa do processo orçamentário. Isto de certa forma pode
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ser explicado porque nesta fase será quantificado o montante
de vendas e para isso é necessário saber quanto venderemos e
a que preço. A resultante de tais estimativas fornecera os
dados necessários.

Neste contexto muitas dificuldades surgem para a
empresa. Algumas de caráter endógeno, ou seja, da pr?pria
empresa, corno responsabilidades, estrutura, meios técnicos,
capacidade produtiva, etc ... i e outras muito piores, de

_ _ i

carater exogeno.Essas dificuldades necessitam ser muito bem
estudadas pela ! empresa para que seus efeitos sejam

i
minimizados. Tais dificuldades relacinam-se a:

I

1) p01íticas Econômicas: em alguns países, corno
o ~rasil, as atitudes tornadaspelo governo ao

I .traçar sua atuação muitas vezes atingem
I

• i •dl~etamente as empresas que necessltam
I
Imoqifica~ completamente o seu planejamento.

2) FI~tuações de Mercado: as naturais flutuações
!

de i mercado ocasionam sérios problemas a
correta estimativa de vendas futuras. Aliada a
esse fator, está a falta de informações
detalhadas sobre os planos de competição,
principalmente no tocante a política de
produtos, preços, propaganda, comercialização
etc... bem corno de estatísticas econômicas
apropriadas.

3) Diversidade de Produtos: muitas empresas
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produzem/comercializam com mais de um produto.

Corno, cada um desses produtos pode apresentar

um tipo de comportamento no tocante às vendas,

esta diversidade pode vir a contituir-se em

mais urna dificuldade a ser enfrentada na

elaboração das estimativas de vendas.

Tais dificuldades, de origem técnica e prática, afetam

o orçamento tanto em termos quantitativos corno em termos de

valor.Essas dificuldades podem ser minimizadas se o

Departamento de Vendas receber da Alta Administração os
seguintes tipos de apoio:

1) Financeiro: tal apoio traduz-se na garantia

de que nao faltará suprimento de recursos
financeiros fundamentais
necessário.

ao apoio técnico

2) PoIítico: sera dado todo apoio, pela Alta
Administração, e nenhum esforço será poupado,

a fim de que os objetivos propostos, através

do orçamento de vendas, sejam alcançados.

Definições a Priori: A preparaçao do Orçamento de

Vendas exige, a priori, a análise e decisão

diversa de possíveis condutas e atitudes da

questão.A Alta Administração e quem decide
decisão tornar

de urna gama

empresa em

sobre qual
dentro desse universo de alternativas

possíveis.Tais alternativas estão relacionadas com:
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introdução ou nao de novos produtos

- abandono de algum produto já existente

- nível de preços

- políticas de publicidade e formação de vendas

- expansao ou contração territorial das vendas.

Um orçamento de vendas para ser completo envolve, al~m

do orçamento de despesas de publicidade, de despesas de

vendas e marketing, todo um trabalho de organização de

vendas a fim de que as vendas sejam maximizadas, baseadas no
mínimo custo possível.

A definição da estratégia de preços e um elemento
essencial do planejamento de vendas.

Não se pode definir preços sem
montante de vendas, porem este

antes saber-se qual o

tamb~m depende do
primeiro. Corno trata de variáveis interdependentes, isto cria

um problema complicado para a empresa. Logo, "duas relações

básicas envolvendo o plano de vendas devem ser consideradas:

1) A estimação da curva de procura, ou seja, em

que medida o volume de vendas varia de acordo
com o preço de venda.

2) A curva de custo unitário que varia com o
nível de produção.

Portanto, relações entre preço, custo e volume

exercem influência substancial sobre a



estratégia que
empresa" (20)

Deve~se encarar os preços nao somente como dependentes
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deve adotada pelaser

dos custos, mas deve-se analisá-los também com relação aos
preços dos concorrentes, aos da indústria e aos de outras
regiões. Além de todos esses fatores, deve-se analisar
também a opinião da equipe de vendas, pois eles estão
envolvidos diretamente com o processo.

Métodos de preparaçao do orçamento de vendas: Devido à
grande complexidade que e a previsão de vendas, um número
grande de métodos de elaboração tem sido desenvolvido e
experimentado.

Os principais métodos podem ser divididos em dois
grandes grupos:

1) Métodos Indiretos: este método baseia o
orçamento de vendas da empresa em outras
variáveis com a qual apresenta correlações.
Este método, também denominado de método da
análise dá indústria, procura correlacionar o
comportamento das vendas da empresa com as
vendas da indústria.
Este método geralmente obedece as seguintes
etapas de desenvolvimento:

(20) WELSCH, Glenn. Orçamento Empresarial. p.104.
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A) Obtenção e análise de dados históricos

referentes a:

- indústria

- participação da empresa na indústria

- indicadores macroeconômicos

B) correlaçãoEstudo da entre o

desenvolvimento da indústria e os indicadores

macroeconômico-sociais selecionados ( métodos

estatísticos ).

C) Projeção da evolução dos indicadores com

os quais a indústria

métodos estatísticos

tendência ).

D) Projeção básica na indústria, a partir da

projeção dos indicadores tomados como

revelou correlação

- geralmente análise de

variáveis independentes métodos
estatísticos ).

E) Eventual ajuste da projeção básica da

indústria, através da seleção e quantificação

de fatores nao incluídos na elaboração
estatística.

F) Determinação da participação

futura da empresa na indústria:

- análise dos dados históricos referentes

(share)

a participação (em %) da empresa em

relação ao volume total da indústria;



- a partir dessa análise e através do
estudo de todos os fatores identificáveis
capazes de afetar a tendência histórica,
desenvolve-se a projeção da porcentagem de
participação futura da empresa no mercado.

G) Determinação do volume de vendas da
empresa através da aplicação sobre o total da
indústria.

A principal vantagem apresentada pelo método
indireto origin~-se no fato de que, em geral,
ele se baseia em projeções prévias referentes
a grandes numeros, a dados de massa
(indicadores macroeconômicos e sociais como,
por exemplo, o Produto Nacional Bruto). Ora,
sabe-se que, na previsão desses grandes
numeros, os desvios significativos tendem a
compensar-se, gerando uma evolução mais
homogênea, sem grandes oscilações, na qual a
tendência histórica tende a manter-se,
diluindo os riscos de erros acentuados e
facilitando a obtenção de estimativas mais
exatas.

As desvantagens apresentadas por esses métodos
sao:

60

A- normalmente exigem aplicação de métodos
estatísticos e, não raro, uso deo



61

computadores o que exige a disponibilidade

de pessoal e de equipamentos apropriados ).

B- dão resultados excessivamente" mecânicos"
dos quais

elementos

foram eliminados importantes
nao quantificáveis como por

exemplo, a "intuição" de vendedores e

executivos da empresa. Por esse motivo, os

resultados apontados por tais métodos que,

insistimos, apresentam inestimável valor para

projeções básicas principalmente a longo
prazo ), devem ser

nao incluídos na

antes que a projeção

aprovada.

Logo, o resultado de tal método aliado a

sensibilidade dos departamentos de vendas torna-

"temperados" com fatores

elaboração estatística,

final de vendas seja

se um ótimo parâmetro de previsão do
comportamento futuro das vendas em questão.

B) Métodos Diretos: Esse método possibilita a

estimativa de vendas, sem que haja projeção

prévia de outra variável.Existem basicamente
dois métodos diretos:

1) Método de Tendência:Consiste basicamente

em ajustar-se uma linha de tendência para os

volumes que se deseja projetar.Tal método

parte do desempenho histórico dos últimos
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anos (de preferência dos últimos dez anos );

Esse método, essencialmente estatístico,

pressupoe a aceitação de que o desempenho

passado e atual continuará o mesmo, ou seja,

a tendência histórica manter-se-á inalterada

para o futuro.

2) Projeção da equipe de vendas: Os

vendedores, por estarem em permanente

contacto com os compradores, tornam-se

importantes fontes de informação. Tal método

consiste em solicitar dos vendedores suas

estimativas de vendas para o próximo

período. Tal estimativa e baseada na

conjugação das vendas realizadas nos últimos

meses e da política de marketing para o

período futuro considerado.

"As estimativas dos vendedores precisam ser

corrigidas, dadas as diferenças individuais

de personalidade. Essa correçao e feita por

um fator fixado em função de erros de

previsão desses mesmos vendedores em períodos
passados." (21)

Este método tem como vantagens a obtenção de

previsões e o estímulo a um melhor desempenho

(21) SANVICENTE, Antonio Zorato; SANTOS, Celso da Costa.
Orçamento na Administração de Empresas. p.49.
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pelos vendedores, de vez

participado

quotas de

na fixação

vendas.Por

que estes terão

de suas próprias

outro lado, os

bastante reduzidavendedores têm uma visão

não só do mercado total como da conjuntura

sócio-econômica; isso faz com que eles nao

reflitam, em suas estimativas, as eventuais

mudanças que se estejam processando.

Além disso, em algumas empresas, os

vendedores têm seus rendimentos associados ao

preenchimento das quotas de vendas, e isto

gera o risco de estimativas inferiores a

níveis realistas, o que lhes possibilitaria,

com um desempenho apenas medíocre, a obtenção

das quotas fixadas.

Vistos os principais métodos, cabe-nos ressaltar que:

-Dificilmente uma empresa poderá adotar um único

método de projeção de vendas.

-Para que se consiga uma melhor eficiência do
processo, deve-se
além de que os

adotar uma metodologia mista,
métodos adotados - independente

de quais

revisados

sejam, devem

e, dentro

ser

das

constantemente

possibilidades,

aperfeiçoados.

Ao escolher os métodos de previsão de vendas a serem

adotados, alguns itens devem ser levados em consideração:
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-Custos envovidos: deve-se comparar o grau de
exatidão desejado com os custos necessários a
sua obtenção.

-Disponibilidade de recursos humanos e técnicos.
-Nível interno de conhecimento orçamentário:
quando a empresa não dispõe de um nível razoável
de experiência e educação orçamentária, é mais
viável iniciar o processo através da técnica
mais simples,
sacrificada.

mesmo que a exatidão fique
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ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO

DEFINIÇÃO: O Orçamento de Produção consiste na
conversão do Orçamento de Vendas em um Plano de Produção de
acordo com as politicas adotadas pela empresa, no tocante a
matéria prima, mão de obra e utilização de equipamentos e
principalmente no tocante as diretrizes formuladas quanto
aos estoques de produtos acabados. Logo, o Orçamento de
Produção nada mais e que um plano de produção em unidades,
por tipo de produto ou serviço, que determina o volume a ser
fabricado (necessidade de produção = volume de vendas +

variação dos estoques).
Segundo Welsch o "Orçamento de Vendas pode ser

convertido, para uma empresa prestadora de serviços, em
necessidade de capacidade de prestação de serviços, no caso
de um estabelecimento varejista ou atacadista o Orçamento de
Vendas deve ser transformado em exigências de compras de
mercadorias e, no caso de uma empresa industrial em
exigências de produção (fabricação)."(22)".

INTEGRAÇÃO DO ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO: O Orçamento de
Produção está diretamente integrado a três fatores básicos:

a) Orçamento de Vendas: Como o Orçamento de

(22) WESCH, Glenn. Orçamento Empresarial. p.127.
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Vendas determina quanto e quando cada
mercadoria deve estar disponivel para vendas,

consequentemente também determina o que deverá
ser o Orçamento de Produção, em grandes
numeroso

b) Estoques de Produtos Acabados: A política de

estoques adotada pela empresa repercute

diretamente sobre o Orçamento de Produção. É

óbvio que se a empresa possui como objetivo a

manutenção dos níveis de estoques de produtos

acabados em patamares elevados, isso afetará o

Orçamento de Produção, uma vêz que deverá ser

produzido mais do que aquele montante previsto
no Orçamento de Vendas.

Porém, devemos levar em consideração alguns

fatores que afetam diretamente os estoques de
produtos acabados, sem esquecer que isto pode
variar de indfistria para indfistria.

1) Natureza do Produto: Produtos
considerados perecíveis ou que possuem
uma rápida obsolescência deverão possuir
estoques "reduzidos, levando-se em
consideração apenas os estoques de

o
segurança.
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2) Estocagem: Quando da determinação dos

estoques, deve-se levar em conta, além do

esp~ço e das instalações apropriadas para

estocagem, outros custos que se faz
necessário incorrer, como por exemplo:
seguro contra incêndio e roubo,
depreciação, despesas de remanejamento,
etc ..

3) Fatores de Produção: caso haja previsão

de uma provavel falta de matéria prima e

ou mao de obra ou uma elevação substancial

de preços, deve a administração elevar os
estoques desses itens, procurando uma

segurança maior ou uma economia em termos

financeiros.

c) Capacidade Produtiva da Empresa: Ao falarmos

em Orçamento de Produção, é necessário lembrar
que este está diretamente vinculado a

capacidade produtiva da empresa. Dentro deste

enfoque as empresas devem possuir os seguintes
objetivos:

'(~'1 O·

I
/t\
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Utilização plena da capacidade1-

produtiva instalada:
de algumas empresas

e sabido que o fato
trabalharem com

capacidade ociosa ocasiona efeitos
negativos sobre os lucros das mesmas .

2) .::E:..:s=-t=-a:..:.b=i:..::l:..:i::..:d:.:..:a:..:.d=e_---..:d:.:..:a=----..:p:..::r:...:o=-d:..:.u~ç..;:.ã:...::..o: deve -se
a produção nohomogenizarprocurar

transcorrer do tempo, a fim de se evitar
grandes oscilações na produção ou seja, a
alternância entre períodos de alta
produção e de baixa, o que em linhas
gerais causa custos adicionais
principalmente no tocante a mão de obra
(demissão e contratação).

3) Linearidade produtiva entre os
departamentos/processos produtivos: e

necessário que haja coordenação do
processo produtivo para que nao ocorram
rupturas, ou
produção em
necks) .

seja, engarrafamento de
um determinado setor (bottle-

D) Características e pOlíticas de matéria
prima e mão de obra: a fim de que o Orçamento
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de Produção possa ser executado e necessário

que as políticas quanto a mao de obra e

estoques de matéria prima estejam bem
definidas. Isto é de suma importância para o

Orçamento de Produção pois é necessário ter

consciência dos níveis de disponibilidade e de

facilidade de obtenção dessses fatores.

MODALIDADES DO PROCESSO PRODUTIVO: Para atendimento das

necessidades da empresa, o gerente de produção dispõe de

três modalidades de processo de fabricação:

A) Produção constante: como já diz o próprio
nome, a produção e constante durante todo o
ano. Os excessos de produção (em relação as
vendas do período em questão) servem para
ajudar a compor os estoques que serao
utilizados nos períodos em que as vendas forem

maiores que a produção.

Vantagens do processo de produção constante:

1) Maior produtividade: como a produção e

constante, nao há necessidade de

rotatividade mao de obra, o que acarreta

uma habilidade maior dos trabalhadores,

gerando uma maior produtividade. Associado

a esse fator, podemos ressaltar que há uma



redução dos custos com mão de obra, devido

ao fato de serem menores os custos de

recrutamento, seleção e adaptação do

pessoal além da redução dos custos de

treinamento.

2) Menor capacidade produtiva: como a

produção é uniforme, não há necessidade de

capacidade produtiva sobressalente, pois

nao haverá períodos de picos de produção.

o gráfico abaixo demonstra o comportamento da

produção, dos estoques e das vendas nesta
modalidade de produção.
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Desvantagens do processo de produção constante

1) Necessidades de áreas de estocagem.

2) Maiores despesas com seguros.

3) Risco de obsolescªncia.
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4) Custos financeiros de investimentos em
estoques.

B) Produção de acordo com o nivel de vendas:

neste método a produção varia de acordo com a

espectativa de vendas. Praticamente os
estoques sao deixados ao nível mínimo e

somente haverá formação de estoques se as

vendas forem inferiores às expectativas. Este

método e utilizado pelas empresas que fabricam

produtos perecíveis e ou produtos de dificil
estocagem.

Vantagens do processo de acordo com o nivel de
vendas:

1) Minimização dos investimentos em estoques.

2) Minimização das despesas com manutenção de
estoques.

Desvantagens do processo de acordo com o nível de
vendas:

1) Há capacidade produtiva instalada que fica

ocidsa durante boa parte do ano.

2) Devido ao fato da produção oscilar há

grandes alterações no nível de emprego de mao

de obra, o que acarreta maiores custos com

treinamento e consequentemente há uma menor
produtividade. .,
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Vendas

Jan. rev. Mar. Abr. MaIo .!un. .lul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Tempo

C) Produção em ciclos: Neste método a fabricação

da quantidade anual total necessária e

contínua durante um certo período do ano. Este

método "é utilizado quando o custo de
substituição de equipamentos tornam

proibitivas alterações frequentes da

composição dos produtos fabricados a qualquer

momento". (23)

Vantagens da produção por ciclo:

1) Minimização dos custos de substituição de
equipamentos.

2) Minimização do tempo gasto com o

ajustamento das máquinas para fabricação de

outros produtos.

(23) SANVICENTE, Antonio Zonato; SANTOS, Celso da Costa.
Orçamento na Administração de Empresas. p.64
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Desvantagens de produção por ciclos:
1) Necessidade de áreas de estocagem.
2) Maiores custos de manutenção de estoques.
3) Risco de obsolescência.
4) Custo do capital investido nos estoques.

Vendas

i 25 Produc;8'o 1'O
eO 20'0:2Oc:2'" 15"o68 108~

.fi 5 Estoquee~

Jan. Fev. Mar. Abr. MaIo Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Tempo

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO: O gerente de
produção déve transformar as quantidades exigidas pelo
Orçamento de Vendas no numero de unidades necessárias de
cada produto para todo o período em que está sendo feito o
Orçamento.

Suponhamos hipoteticamente a existência da Empresa
Máquinas Duráveis S/A produtora de bens de consumo duráveis
(gel e lav); que está elaborando seu orçamento para o ano de
1988.
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MÁQUINAS DURÁVEIS S/A

Orçamento de Produção 1988 (volume)

~ lav total
Vendas Previstas 300.000 200.000 500.000
(+ ) Estoque final de produtos

acabados em 31.12.88 50.000 30.000 80.000
TOTAL 350.000 230.000 580.000

(- ) Estoque de produtos

acabados em 31.12.87 40.000 30.000 70.000
=~rodução necessária para

1988 310.000 200.000 510.000

Tal plano pode ser detalhado por trimestre:
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MÁQUINAS DURÁVEIS S/A
Orçamento de Produção - 1988 (volume)

GEL
1 trim 2 trim 3 trim 4 trim total

Vendas previstas 75.000 75.000 75.000 75.000 300.000
(+ ) Estoque final

de produtos

acabados 40.000 20.000 15.000 50.000 50.000
(- ) Estoque inicial

de produtos

acabados 40.000 20.000 10.000 10.000 40.000
= Produção

necessária 75.000 75.000 80.000 80.000 310.000

Dessa forma, já temos definido o numero de unidades que

deverão ser produzidas durante o ano de 1988, levando-se em

consideração o nível de estoque de produtos acabados e o
volume de vendas já definidos previamente.

O Orçamento de Produção não apresenta nenhum grau de
dificuldade quando de sua elaboração. O único cuidado que se

faz necessário tomar e confrontar o nível de produção

necessário estimado com a capacidade de produção da empresa.

Caso surjam problemas, estes devem ser sanados antes que se

dê prosseguimento ao processo de elaboração orçamentária.

Tal verificação se faz necessária para que o orçamento do

exercício não se torne irreal e impossivel de ser 'cumprido.
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o Orçamento de Produção e o primeiro passo do
planejamento operacional da empresa em questão. Fora o
Orçamento de Produção, existem mais três orçamentos
relacionados com o processo de fabricação:

(1) Orçamento de Matérias Primas.

(2) Orçamento de Mão de Obra

(3) Orçamento dos Custos Indiretos de
Fabricação.

\·f"
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ORÇAMENTO DE MATÉRIA PRIMA ( MATERIAL DIRETO)

Definição: Este item do Orçamento Global refere-se as

quantidades relacionadas com as compras e com a utilização

de material direto.

Torna-se necessário definir também o conceito de
matéria prima direta: são aqueles itens que fazem parte

integrante do produto final e sao de fácil identificação.

Cabe ressaltar que o custo da matéria-prima direta e

considerado um custo variável, ou seja, varia de acordo com

o volume de produção.

Importância do Orçamento' de Matéria Prima: A preparaçao

do Orçamento de Matéria Prima torna-se fundamental pois

fornece vários tipos de informações, entre outras podemos
destacar:

A) Informações sobre as quantidades necessárias

de matéria prima que serao adquiridas durante
o próximo exercício. Dessa forma, o

departamento de compras pode planejar e
controlar melhor o seu desempenho.

B) Dados a fim de que os departamentos

envolvidos possam planejar e direcionar os

estoques que serão necessários.

C) Informações sobre as necessidades de caixa I

I·

para aquisição de matéria prima.
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D) Dados para um melhor controle de consumo de!
matéria prima.

E) Informaç5es para que se possa fazer a
projeção dos custos de produção itenizado.

Informaç5es Básicas para Elaboração do Orçamento de
Matéria Prima: Para que se possa confeccionar o orçamento de
matéria-prima é necessário:

A) Orçamento de Produção no qual foi definido Oe

volume a ser produzido.
B) As taxas-padrão

matéria prima
de consumo de cada tipo de
por produto.Em algumqs

indústrias, a determinação das taxas-padrão de
consumo de matéria prima nao se faz
necessário, pois já estão implícitas no
próprio produto, não apresentando algum grau
de dificuldade para ser conseguido, pois são
inerentes ao produto.
Porém, existem algumas industrias onde e
extremamente difícil determinar as taxas de
consumo de matéria prima por unidade, e isto
pOderá tornar-se um dos problemas mais sérios
para a elaboração do Orçamento.
Segundo salienta Welsch existem duas formas
com as quais poderá solucionar-se tal
problema. A primeira baseia-se no levantamento
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histórico das quantidades totais de matéria
prima consumidas pela produção em relação ao
número de horas de uso máquina. A segunda
abordagem procura estabelecer uma relação
entre o custo da matéria prima e alguma outra
série de custo, que possa ser projetada com um
certo grau de confiança. Por exemplo, temos o
percentual do custo de matéria primá
direta.Esta última modalidade e a menos
desejável,
obstante o

porem
tipo de

o importante e
forma utilizado

que nao
deve-se

trabalhar com dados confiáveis, em termos
históricos.

Orçamento de Compras: O principal desdobramento do
Orçamento de Matéria Prima consiste na previsão de compras
de matéria prima a serem efetuadas no exercício em que se
está orçando. As necessidades de compras sao geradas pelo
orçamento de produção, pois caso o estoque inicial de
matérias primas não seja suficiente para a produção anual é
necessário reabastecer os estoques a níveis satisfatórios.
Isto significa que o volume de matérias primas a ser
comprado depende, de um lado, do montante a ser utilizado na
produção e do outro ,da política de estoques.Fica claro que,
caso a empresa pretenda provocar uma alteração no seu nível
de estoque final, isto também repercutirá no montante de



80

compras, ou seja, por exemplo: se a empresa optar por

aumentar o estoque final de matérias prima em relação ao

inicial, suas compras deverão ser maiores que o montante que

será utilizado pela produção.

ORÇAMENTO DE COMPRAS DE MATÉRIAS PRIMA

Exercício de 1988

Mat. Prima 1 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri total

Total necessário a

produção de Gel 100 110 120 120 450

+ Estoque final 10 20 15 12 12

- Estoque Inicial 8 10 20 15 10

Compras em qtds 306 396 345 351 454

Obs: Tal orçamento deve ser feito também a nível mensal, por

tipo de matéria prima e por produto.

ORÇAMENTO DE MAO-DE-OBRA-DIRETA

Introdução: mão-de-obraGeralmente itemo e

classificado em dois grandes grupos: direta e indireta. Os
custos de mão-de-obra direta empregadossao aqueles
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diretamente na produção, e que sao perfeitamente
identificáveis com determinado produto. Já a mão-de-obra
indireta é
geral; sao

aquela relacionada com a empresa
os custos relacionados com

de um modo
supervisores,

manutenção ... Na maioria das vezes as empresas calculam o
orçamento de mão-de-obra direta em separado da indireta,
este, por sua vez, e incluso no orçamento de custos
indiretos de produção.

Importância do Orçamento de Mão-de-Obra Direta: O
cálculo do orçamento de mão-de-obra direta é extremamente
importante, pois além deste item ser o responsável por uma
parcela substancial dos custos totais, e nele que fica
explícita a política de pessoal da empresa, que e uma
decisão extremamente importante, bem como permite que sejam
feitos estudos de racionalização de mão-de-obra.Além dessas
vantagens já mencionadas, tal orçamento possibilita o
planejamento das necessidades reais de mão-de-obra, evitando
assim pedidos urgentes de recrutamento e seleção, que
mostram ser ineficientes porem comuns, em empresas que nao
utilizam processos de planejamento.Outra vantagem refere-se
a possibilidade do administrador financeiro poder ter uma
estimativa confiável dos desembolsos que ocorrerao em
virtude dessas desapesas.
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Objetivos do Orçamento de Mão-de-Obra Direta: O
orçamento de mão-de-obra direta deve fornecer basicamente o
número de horas de mão-de-obra direta pois, em tendo as
taxas de remuneraçao, o custo deste item e urna simples
decorrência.

Porém, o orçamento de mão-de-obra direta deve ser
preparado em termos de horas e custo de mão-de-obra por
centro de custo, por produto e por período.A previsão por
centro de custo e por período é essencial, posteriormente,
ao controle; enquanto que a classificação por produto e
vital para estimar o custo de cada produto.

Definição: Após o acima exposto, podemos afirmar que o
orçamento de mão-de-obra direta e a estimativa das
quantidades necessárias deste fator para produzir as
quantidades de bens fixados pelo orçamento de produção.

Métodos Utilizados no Planejamento da Mão-de-Obra
Direta:O tipo de cálculo a ser utilizado na preparação do
orçamento de mão-de-obra direta depende de alguns fatores:

- "método de planejamento dos salários
tipo de processo de produção
adequação dos registros de contabilidade de

custos no tocante ã mão-de-obra direta." (24)

(24) WELSCH, Glenn. Orçamento Empresarial. p.163.
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Ainda, segundo Welsch, existem tres métodos utilizados

na preparação do orçamento de mão-de-obra direta:

1) Estimar primeiramente o número-padrão de

horas de mao de obra direta exigido por

unidade de cada produto e depois as taxas

médias de remuneraçao por departamento,

centros de custo ou operação. A multiplicação

do tempo-padrão por unidade pelas taxas médias

envolvidas resultará no custo de mão-de obra

por unidade produzida por departamento.

2) Estimar relações diretas entre o custo de mao

de obra e alguma medida do volume ou nível de

atividade que possa ser projetada com
realismo.

3) Construir tabelas de necessidades de pessoal

através de enumeração das exigências de mão de
obra direta.

Orçamento dos Custos Indiretos de Fabricação

Introdução: O planejamento de despesas deve ter como
objetivo fundamental fornecer informações a fim de que se

possa confeccionar o orçamento de caixa, através dos
desembolsos decorrentes.

Outro objetivo do planejamento de despesas e o controle
de custos.
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"No planejamento dos custos a serem incorridos pela
empresa, os administradores devem encarar o planejamento e
controle de despesas como um esforço necessário para manter
níveis realistas e essenciais de gastos para a consecução de
objetivos e a execução de programas". (25)

Dessa forma, não há enfase explicíto e formal à redução
de despesas, mas sim, procura-se enfocar a melhor utilização
de recursos limitados. Logo,· o planejamento das despesas e
posteriormente seu controle devem possuir como objetivo
fundamental a relação entre as despesas e os resultados (
benefícios delas decorrentes.Tudo isso deve ser muito bem
planejado, pois qualquer variação nas despesas, seja para
mais ou para menos, pode causar grandes modificações no
resultado e também no futuro.

Por exemplo uma empresa que reduza drasticamente as
suas despesas com a manutenção do seu ativo permanente terá,
sem dúvida alguma, um lucro maior no presente exercício.
Porém, tal empresa terá no futuro nao muito longínquo,
custos elevados, em virtude de quebras de máquinas, produção
defeituosa, diminuição da vida útil das máquinas etc...

Como assinala Welsch o controle de custos deve estar
firmemente associado a:

- Programas futuros e operaçoes planejadas
( objetivos ).

(25f WELSCH, Glenn. Orçamento Empresarial. p.172.
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- Responsabilidades administrativas.

A essência do controle de despesas, além da supervisão

direta, é o conceito de padrão, ou seja, cada despesa deve

estar associada a um dado conjunto de condições programas
de trabalho, produtos, políticas administrativas e váriaveis
externas)".

Classificação dos Custos: Antes de fazermos o Orçamento

dos itens geradores de desembolsos custo indireto de

fabricação, despesas de vendas e despesas administrativas )

é fundamental conhecermos o tipo de comportamento dos custos

em função de variações no nível de atividades da empresa

como um todo ou simplesmente de um departamento.

Para tanto, os custos são classificados em:

1) Custos Fixos: Estes custos são geralmente

função do tempo e não das operaçoes de

produção da empresa. Isto significa que tais

custos serão incorridos durante um determinado

período de tempo, mesmo que não ocorra alguma

produção. Os custos fixos sao, portanto,

despesas que dentro de uma determinada escala

de produção permanecem constantes, nao se

modificando.em função da quantidade produzida.

As principais características dos custos fixos
sao:
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_ Seu valor total é constante ( dentro de um

determinado nível de produção pois haverá um

certo volume onde ajustes na estrutura da

empresa serao obrigatórios, forçando

variações nos custos fixos ).
_ Os custos fixos diminuem seu valor unitário

a medida que aumente a produção.

O seu rateio entre os diversos

departamentos da

feito através de

empresa, é

critérios

muitas vezes,

adotados pela

administração ou através de métodos

simplesmente contábeis.
_ O controle dos seus valores e mesmo da sua

incidência está afeto à Alta Administração da

empresa, independendo dos responsáveis de

cada departamento.
Como exemplo de custos fixos, podemos citar:

salários de supervisores ou chefias,

aluguéis, imposto predial etc ...
A representação gráfica dos custos fixos e:

Custo

Quantidade
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2) Custos Variáveis: esta modalidade é função
direta da quantidade produzida, ou seja,
oscilam de acordo com o nível de atividade da
empresa. As principais características dos
custos variáveis são:
- O seu montante total varia em proporçao
direta ao volume de produção.
- Apresentam valor constante por unidade de
produção.

Geralmente
obtenção do.

e relativamente fácil a

seu montante nos vários

departamentos em que é processado.
- O controle do seu consumo é efetuado com
relativa facilidade pelos responsáveis de
cada departamento.
Como exemplo de custos variáveis
citar: matéria prima direta, mao
direta, material de manutenção,
elétrica etc...

podemos
de obra
energia

Gráficamente os custos variáveis possuem o
seguinte comportamento

Custo

Quantidade
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3) Custos Semivariáveis ou Semifixos: Este tipo

de custo tem como característica fundamental

ser uma mescla de elementos que pertencem às

duas categorias anteriores.

Tais custos variam de acordo com a produção
- -porem nao na mesma proporçao.

Em termos gráficos esta modalidade de custos

possue o seguinte desempenho:

Custo

í

Quantidade

Custos Indiretos de Fabricação: O custo indireto de

fabricação é aquele percentual do custo total de produção

que e de dificil associação com algum tipo de produto ou

trabalho específico.

Geralmente compoem esta modalidade de custo as

seguintes despesas:

- Materiais indiretos;
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- Mão de obra indireta;

- Despesas diversas de fabricação, corno por

exemplo: impostos, seguros, luz, agua, gas,

manutenção ...

Por ser composto por várias modalidades de despesas,

os custos indiretos de fabricação ocasionam grandes

problemas para a administração principalmente no seu rateio

a produtos e no controle de custos.

Antes de se iniciar o orçamento dos custos indiretos de

fabricação e necessário que em primeiro lugar façamos a

escolha da grandeza a ser utilizada corno base de cálculo.

Geralmente as empresas sao divididas em dois tipos de

departamento. O primeiro departamento é o de produção, que,

corno já diz o próprio nome, trabalha diretamente com os bens

fabricados. O segundo tipo e de serviços, pois fornece

serviços auxiliares ao departamento de produção, corno por

exemplo: compras, fornecimento de energia elétrica,
manutenção ...

Logo, para a escolha da grandeza a ser utilizada corno

base de cálculo, ternos que levar em consideração essas duas
modalidades de departamento.

Para os departamentos produtivos, as medidas de

atividade geralmente utilizadas são:

- unidades produzidas no caso de um único

produto );

- horas de mão de obra direta;
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- horas de uso máquina;

- matérias primas consumidas.

Nos departamentos de serviços utiliza-se:

manutenção e serviços ( horas de serviços em
consertos );

- energia elétrica - kilowatts-hora fornecidos;

- valor das compras.

Preparação do Orçamento dos Custos Indiretos de

Fabricação: Para que possamos confeccionar este tipo de
orçamento,

especifica

necessitamos

para cada
do orçamento de produção que

produto as quantidades a serem

produzidas. A seguir utilizamos as medidas de atividade para

cada departamento da empresa. Só então podemos transformar o

montante estipulado no orçamento de produção em um nível de

atividade. Por exemplo: sabemos que a produção necessária
para 1988 será de:

Gel: - 310.000 unidades

Lav: - 200.000 unidades

Sabemos também que a empresa possui tres departamentos
com as seguintes medidas de atividade:

Departamento

1

2

3

Medida de Atividade

unidades de gel

horas de uso máquina

horas de reparos
As horas de uso máquina pelo departamento 2 estão
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divididas da seguinte forma:

20 horas para o produto Gel

15 horas para o produto Lav

As horas de reparos estão alocadas da seguinte forma:

Departamento 1 - 1 hora por unidade produzida

de gelo

Departamento 2 - 0,35 hora de reparo por hora

de uso máquina.

Dessa forma, podemos orçar para cada departamento, e
teríamos:

Departamento 1 - 6.200.000 310.000 x 20

Departamento 2 - 3.000.000 200.000 x 15

Reparos e Manutenção- Departamento 1 310.000 h.d.r.

Departamento 2 1.050.000 h.d.r.
Em sabendo o volume de trabalho de cada departamento,

pode-se orçar o custo total dos custos indiretos de
fabricação.

Para finalisar, a última etapa deste ítem é o rateio do

C.I.F. total entre os produtos fabricados para que se possa
ter o custo de cada produto.
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ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE VENDAS

As despesas de vendas englobam todos os gastos
dispendidos com a venda e a distribuição dos produtos.

Corno despesa de vendas encontram-se, geralmente, gastos
com:

salários e comissões e seus respectivos
encargos sociais

- propaganda

- amostras

despesas de viagens etc ...

Já corno despesa de distribuição encontram-se as
seguintes modalidades:

- salários e ordenados e seus respectivos
encargos sociais

- fretes e carretos

- manutenção de veículos

- depreciação de veículos

-combustíveis e lubrificantes

O orçamento das despesas de vendas baseia-se no volume

planejado de produção, ou seja, no montante de atividades

que se espera da 'empresa, isto e, o orçamento de vendas.Tais

despesas oscilam em função dos esforços que serao

necessários para que as vendas previstas sejam realizadas.~

necessário que seja feita também urna análise da relação

incremento de vendas/incremento de despesas de vendas. Esse
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tipo de verificação se faz necessário pois as vezes, um

determinado objetivo pode tornar-se inviável em função dos

altos custos a ele associados; como por exemplo, a conquista
de um novo mercado.

ORÇAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas administrativas incluem todas as demais

despesas de uma empresa, que não as de produção e de vendas.

As despesas administrativas sao geralmente despesas

fixas, ou seja, tendem a permanecer nos mesmos níveis. Dessa

forma, a elaboração de tal orçamento torna-se extremamente

fácil, pois baseia-se fundamentalmente nos dados históricos.

Portanto, e imprescindível que os

estejam organizados de forma a
necessários.

registros contábeis
fornecer os dados
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Os dispêndios operacionais que sao compreendidos pelas
despesas de materiais, mão-de-obra etc... geralmente
retornam a empresa em prazos menores do que um ano,
dependendo e claro, do tipo de produto fabricado.Esse
retorno se dá através das vendas produzidas com tais
dispêndios.

Já os investimentos exigem mais de um ano para serem
recuperados pela empresa ou até mesmo para começarem a gerar
os benefícios esperados.

Porém, o orçamento de investimentos e de suma
importância para as empresas, pois o crescente dinamismo do
ambiente ecônomico,através das pressões de consumo e de
competição fazem-se sentir a cada dia com maior intensidade.

O empresário e ou administrador que negligenciar a
constante atualização de seus investimentos correrá sérios
riscos pois será superado por um concorrente com mais visão.

O orçamento de investimentos caracteriza-se por
envolver grandes quantias de numerário e resultados a médio
e longo prazo.

Os investimentos podem ser classificados em:
A) Investimentos para a manutenção do nível de

atividade: Nesta modalidade encontram-se a
substituição de máquinas
desgastados ou obsoletos.

e equipamentos
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B) .Investimentos para expansao do atual nível de

atividade:

1) Investimentos de expansao quantitativa,

isto é, aumentar a capacidade de produção da

empresa. Como por exemplo a aquisição de mais

máquinas, inauguração de mais uma filial ...

2) Investimentos de expansao qualitativa,

tais investimentos visam a melhoria na
qualidade dos produtos fabricados.

3) Investimentos de diversificação; muitas

vezes esse tipo de investimento tem como

objetivo fundamental a diminuição do risco.
Um exemplo desta modalidade seria a

introdução de novos produtos.

4) Investimentos de produtividade; neste item

encontram-se os investimentos com modificação

de plantas e estruturas com o objetivo de

reduzir custos e melhorar a produtividade.

C) Restriç5es Sociais: são" investimentos" que

não estão ligados diretamente aos objetivos

econ5micos-financeiros das empresas mas sim às

suas obrigaç5es sociais, como por exemplo:

projetos antipoluição, restaurantes,

atendimento médico ...

Os investimentos para expansao sao os que envolvem

maiores risco~ e portanto exigem mais rigor em sua análise.
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Ao se estudar a possibilidade de novos investimentos é

necessário que tais objetivos sejam muito bem analisados.O

objetivo da análise de investimentos e a tomada de decisões

que tendem a maximizar os retornos

liquidez da empresa.

Surge então questões fundamentais nessa modalidade de

orçamento: Entre dois projetos mutuamente exclusivos, qual

sem comprometer a

sera o melhor para a empresa? Qual o montante que a empresa

pode investir sem comprometer a sua liquidez?

Vários métodos têm sido exaustivamente estudados a fim

de responder a tais questões.Os principais são:

1) Payback: baseia-se no numero de anos
necessários para

original.

2) Método do Valor Presente Liquido: baseia-se

em determinar o valor presente liquido do~

retorno do investimento

lucros futuros.

3) Taxa Interna de Retorno: determina a taxa de

juros que iguala o valor presente dos retorno~

futuros ao investimento efetuado.

4) Custo Beneficio ou índice de Lucratividade:

baseia-se no valor presente

pelo valor

de retornos

presente dofuturos, dividido
investimento.
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, ORÇAMENTO FINANCEIRO

Introdução:Para que o correto planejamento financeiro

se torne viavel e exequível é necessário o estabelecimento

de metas objetivas, coleta de informações, definições claras

e finalmente tomada de decisões estratégicas.

Quanto as metas operacionais, elas já foram
exaustivamente discutidas nos capítulos anteriores,
apresentadas como orçamento das atividades correntes da
empresa.

No que diz respeito as metas financeiras, objeto do

presente capítulo, podemos traduzi-las quantitativamente sob
a forma de Fluxo de Caixa.

A tesouraria, por sua vez, sendo o coraçao financeiro

da empresa pode em determinados momentos apresentar saldos

negativos; isso talvez não seja preocupante. No entanto, não

deve apresentar tendência de valores crescentemente

negativos.Ela é, em última circunstância, reflexo de toda a
atividade operacional.

Algumas definições sao importantes e devem ser

apresentados antes mesmos da execução do orçamento, quais
sejam:

- "Nível de crescimento real das vendas

- Definição do ciclo financeiro em função das

rotações dos estoques, contas de clientes e dos
prazos de fornecedores
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- Taxa de inflação

- Diversidade de atividades

Após essa fase, estamos prontos para a tomada de

decisão no nível estratégico, devendo-se então estipular:

- Os investimentos

- Os dividendos a pagar

- Os financiamentos

- Os aumentos de capital em dinheiro

- As vendas do ativo

A tesoraria surge como consequência das decisões
anteriores." (26)

A maneira de se traduzir financeiramente as metas da

empresa se dá através da elaboração do Fluxo de Caixa e
Projeção das principais Demonstrações Financeiras:
Demonstração de Resultados, Balanço Patrimonial e

Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos.

FLUXO DE CAIXA

A projeção do fluxo de caixa e uma atividade
indispensável para todas as empresas. Isto e fundamental pois

principalmente em economias inflacionárias como a nossa, a

manutenção da saldos de caixa elevados certamente implica em
prejuízos em virtude da desvalorização constante do
dinheiro. Além dessa fonte de prejuízo, temos também os

(26) BRASIL, Haroldo; FLEURIET, Michel. Planejamento
Financeiro das Pequenas e Médias Empresas. Belo Horizonte,
Consultoria Editorial, s.d., p.83.



99

juros ou outro montante que estaríamos perfazendo se o

dinheiro estivesse aplicado produtivamente.

Outro ponto importante diz respeito a falta de caixa,

isto também tráz mais prejuízos para a empresa, pois

aumentam-se os onus na obtenção de empréstimos emergenciais,

além do que tal fato pode vir a desacreditar a empresa junto
a seus credores.

o Orçamento de Caixa e preparado

projeção das entradas e saídas de caixa,

durante o período em que se está orçando.

através de urna

que se espera

O Orçamento de
Caixa tem corno objetivo fundamental informar a periodicidade

e o montante das entradas e saídas futuras.

A elaboração do Orçamento de Caixa

ajustes nos orçamentos de

elaborados.Tais ajustes se

orçamento corno a contabilidade

receitas

exige que façamos

e despesas já
fazem necessário, pois o

obedecem ao Princípio da
Competência do Exercício.Tal príncipio reza que as receitas
e despesas

do fato
sao atribuídas aos períodos de acordo com a data

gerador. Porém, no Fluxo de Caixa nao há tal
preocupaçao, o importante são as datas de recebimento e
pagamento.

Como os orçamentos parciais vendas, compras ... ) que
compoem o Orçamento de Caixa seguem o regime de

se faz transformá-los em regime decompetência, necessário

caixa. Para tanto, os transformamos em fluxo de recursos de

acordo com as pOlíticas de pagamento e recebimento adotadas

pela empresa. Tais políticas são definidas préviamente pela
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Alta Administração e necessitam ser concernentes nos seus
prazos de recebimentos e pagamentos.

De acordo com este painel o gerente financeiro passa a

ter condições de determinar se haverá ou não necessidade de

caixa; em caso positivo pode então planejar o financiamento

destas necessidades.Dessa forma, passa-se a ter um controle

sobre o caixa e a liquidez da empresa.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, BALANÇO PATRIMONIAL E FLUXO

DE FUNDOS

As projeções das Demonstrações de Resultados, Balanço e

Fluxo de Fundos são provavelmente as peças mais importantes

do processo orçamentário. Isto porque todos os orçamentos

parciais vistos nos capítulos anteriores, fundem-se nessas

projeções. E, de acordo com o resultado apurado em tais

projeções pode-se alterar todos os orçamentos parciais.Tal

revisão se faz necessária porque quando são confeccionados e

aprovados de forma preliminar não se tem uma visão total do

conjunto e de qual sera o resultado.Caso as projeções

revelem situações desfávoraveis ou mesmo que entrem em
desacordo com o planejamento,

departamentos envolvidos que
a Administração solicita aos

modifiquem seus planos, de
forma permitir que os resultados sejam atinigidos.

O Demonstrativo de Resultados fornece uma visão
resumida dos componentes
líquido: a receita auferida

que

da

irão determinar o lucro
venda de mercadorias ou
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serviços e os custos incorridos no processo de produção e
comercialização desses produtos ou serviços. Nem todas as
empresas calculam o Balanço Patrimonial projetado, pois
muitas vezes acreditam que somente a Demonstração de
Resultados lhes dê um panorama da situação. Cabe aqui
lembrar que o Balanço Patrimonial Projetado é extremamente
importante pois:

- fornece base para conferir a exatidão dos
outros orçamentos

- fornece base para determinar quais os
empréstimos requeridos e por quanto tempo.

Finalmente vem o Fluxo de Fundos cujo objetivo e
mostrar a movimentação dos " fundos " da empresa.Tal
demonstrativo mostrará quais e como as atividades e ou
decisões repercutirão dentro da empresa; enfim, mostrará
quais serão as fontes ou origens dos recursos da empresa e
onde serão aplicados.

80EDECKER
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CONTROLE

INTRODUÇÃO: O controle orçamentário e um processo dé
análise comparativa e, consiste basicamente na comparaçao
entre os resultados orçados e os resultados reais, com a
finalidade de apurar variações, analisá-las e, a partir daí,
adotar medidas corretivas no tocante as variáveis
controláveis de forma a assegurar a obtenção dos resultados
desejados (compatíveis aos apresentados no Orçamento).

Padrões de análise:

Para fins de análise, ou seja, de comparaçao há dois
tipos básicos de padrão:

1) Padrão Histórico: consiste em comparar o
atual desempenho com aqueles obtidos em
períodos anteriores àqueles que se está
analisando. Esse tipo tem mostrado um grau
elevado de ineficiência, pois as empresas
estão em constante mutação e o desempenho qu~
foi favorável em um determinado momento pode
não o ser mais. Isto não significa que tal
processo seja completamente inválido pois, na
falta de outro padrão, ele fornece ao menos os
níveis de desempenho alcançados no passado.

2) Padrão Orçamentário: este tipo procura



103

analisar os padrões pré-estabelecidos quando

da confecção do orçamento. A finalidade básica

de se utilizar esse tipo de padrão e de

procurar isolar as variações controláveis
daquelas não controláveis.

Variações não controláveis: sao aquelas que

decorrem de fatores extra-empresa, corno por

exemplo: controle governamental, variações

conjunturais, de mercado, entre outras. A

administração nao tem qualquer possibilidade
de exercer um controle
fatos completamente

antecipado, pois

desconhecidos
sao

e

imprevisíveis. Apesar de tais variações nao

estarem sob o controle das empresas, muitas

vezes acarretam transformações que as obrigam

reformular todas as suas estratégias.

Variações controláveis: decorrem de atos ou

decisões da empresa e, portanto, podem ser

modificadas, eliminadas ou corrigidas pela
Administração. Estas variações sao as mais

importantes, são as que explicam os problemas

surgidos única e exclusivamente com a empresa
e não com a indústria corno um todo.
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DEFINIÇÃO: Quando falamos em controle, está sempre

subentendido o conceito de aferição de desempenho, em
relação a um padrão pré-fixado.

O controle possue estreita ligação com o planejamento a

partir do momento que um plano começa a ser executado, ou

seja, que ele passe a ser operacional: e necessário que haja

um controle sobre ele. Tal controle possue corno objetivo

analisar o progresso deste plano, os possiveis desvios que

estejam ocorrendo e indicar as açoes corretivas. Isto

significa que através do planejamento sao definidas, a

priori, as metas e os objetivos a serem alcançados pela

empresa, e o controle, por sua vez, acompanha e analisa os

resultados reais comparando-os com os planejados. Logo

torna-se possivel efetuar as correções em tempo hábil.

O Controle Orçamentário é urna técnica administrativa

interna da empresa, que permite à sua Alta Administração,

urna vêz pré-fixada cada urna de suas atividades ou programas

de ação a curto ou a longo prazo, acompanhar a execuçao

desses programas, comparando objetivamente as diferenças

surgidas entre as previsões e as realizações, com vistas a

definição de responsabilidades e a to~ada de decisões que

afetam a alta politica da organização.

Tradicionalmente o Controle Orçamentário e encarado

corno urna análise a posteriori dos fatos já ocorridos, pois

se baseia em dados fornecidos pela contabilidade. Isso

muitas vezes nos leva a acreditar que corno os fatos já
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ocorreram nao sao mais passíveis de correçao e reformulação.
Todavia isso não é verdade.

Um Controle Orçamentário eficaz e eficiente nao se
limita à simples comparaçao, mas procura desenvolver um
acompanhamento constante, permitindo dessa forma que ações
corretivas sejam tomadas em tempo habil.

Vantagens do Controle Orçamentário: Todas as empresas
posuem como instrumento de açao a venda de produtos ou
serviços. Para que tal proposta seja alcançada é necessária
uma série de estimativas prévias (orçamento de produção, de
compras, de matéria prima, de mão de obra,...). Uma vez
iniciado o processo de execução, surge o controle que possue
as seguintes vantagens:

1) Através do Controle ocorre uma forte
vinculação de
em um plano

todas as atividades da empresa
geral preestabelecido. Dessa

forma, torna-se impossível que os planos sejam
esquecidos ou desvirtuados completamente.

2) O Controle possibilita que haja
descentralização nas empresas, pois esta se
torna uma necessidade devido a multiplicidade
de atividades que a mesma se compoem. A
descentralização ocorre
definem as esferas

na medida em que
de poder e

se
de
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responsabilidade, que começa a existir desde a

fase de planejamento.

3) O Controle permite que as chefias tenham

sempre consciência de quão importante são os

custos e a sua contribuição para os resultados

da empresa.
4) A comparação real/previsto nem sempre revela

fenômenos que

ignoravam. Tal

relembrar que

os administradores/gerentes

análise tem a vantagem de

o problema ainda está por ser

resolvido, ou que uma vêz já solucionado nao

deve mais ocorrer.

5) O Controle ao detectar os problemas ainda sem

solução permite que estes sejam enumerados em

escala de prioridades e de importância. Dessa

forma, pode a administração programar e

redirecionar as suas decisões de forma que os

problemas que estão ocasionando mais

distorções sejam resolvidos em primeiro lugar,

caso nao possam ser resolvidos todos ao mesmo

tempo.

6) O Controle desenvolve o espírito de

cooperação entre os funcionários, pois todos

dependem da troca de informações. Normalmente,

devido ao grande fracionamento que ocorre nas

grandes empresas, os indivíduos passam a nao
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ter mais em mente os objetivos finais a serem

atingidos. Isso pode levar a uma ineficiência

dos trabalhos realizados, bem como a uma falta

de motivação profissional, pois os

funcionários nao recebem feed-back do seu

desempenho. O Controle ajuda a minimizar tais

aspectos pois cada indivíduo passa a se sentir

responsavel pelo seu setor; em outras

palavras, sentem-se um pouco dono do negócio,

bem como visualizam melhor de que maneira o

seu desempenho inter age com o dos demais.

7) O Controle contribue com que os responsáveis

de cada setor conheçam melhor as unidades que

estão sob seu comando.

Princípios Básicos: Para que o processo de controle

atinja seus propósitos, alguns princípios básicos devem ser
obedecidos:

1) Continuidade: o Controle Orçamentário como o
Planejamento sao processos em permanente
evolução, ou seja, dinâmico. A sua implantação

e uma tarefa muitas vezes longa pois exige um

constante aperfeiçoamento. Porém, a partir do

momento em que se inicia sua adoção, já começa

a apresentar resultados satisfatórios; e, com

o transcorrer dos anos, novas experiências sao
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incorporadas trazendo vantagens e

consequentemente resultados favoráveis.
2) Plano Geral de Ação: como o Orçamento Global

o Controle também deve ser elaborado com base
em um Plano Geral de Ação.

3) O controle deve possuir um perfeito
entrosamento com a contabilidade e com o
sistema de custos.

4) Os controles e os relatórios, frutos de tal

processo, devem ser elaborados em tempo hábil

para que as decisões, que porventura se façam

necessárias,

anulados.

sejam tomadas e os desvios

Conclusão: O Controle é de extrema valia pois, como já

foi dito, aponta as variações e distorções existentes, sendo

dessa forma um subsídio à tomada de decisão. ~ através de

seus relatórios que os desvios são apontados.

~ importante lembrar que as diferenças, ou seja,
variações

ocorrem.

(valor orçado menos valor realizado) sempre
Não devemos analisar todas as variações

encontradas, simplesmente aquelas de maior relevância. Pois

se nos detivermos nas pequenas variações, às vezes o custo

de investigação de suas causas poderia superar a variação

apresentada. Logo, é necessário que, antes de nos determos
nas causas das variações, estabeleçamos níveis de
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preocupaçoesj ou seja: abaixo de Cz$ X ou de Y unidades não
há validade de se analisar as causas das distorções.

Outro ponto fundamental diz respeito ao nível de
detalhes do orçamento: incluir no orçamento do seu segmento
itens que ele nao pode controlar e assoberbar o seu
pensamento com coisas sobre as quais ele nao exerce
influência alguma. Excluir do orçamento do seu segmento
itens que ele pode controlar e permitir que escapem ao
controle medidas apropriadas que podem ser tornadas.
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CONCLUSÃO

Ao tentar enfocar alguns aspectos da area de
planejamento, orçamento e controle mesmo que a primeira
vista possa parecer um enfoque simplista, procurei
evidenciar aqueles aspectos que considero fundamentais.

Nesta monografia tentei demonstrar que as empresas
necessitam planejar, nao podendo mais deixar sua
administração como um navio à deriva.~ necessário dar-lhes
curso e direção.

O Planejamento determina onde devemos chegar. No
processo de direcionamento, o Orçamento é à forma encontrada
para definir os parâmetros e os caminhos a serem traçados.

O Controle procura verificar se a empresa realmente se
encontra na rota certa e quao distante está do caminho
inicialmente proposto.

Em virtude da experiência que adquiri no
assunto,através das leituras, das entrevistas e do tempo que
trabalhei na Coordenadoria de Planejamento e Orçamento do
Banco de Desenvolvimento do Estado de são Paulo - BADESP -
gostaria de
fundamentais

salientar
para que

alguns pontos que considero
como umo Orçamento funcione

instrumento de Planejamento e Controle.
~ necessário que a empresa esteja integrada e que os

indivíduos que a compoem tenham, ao menos, uma noçao
orçamentária.Deste modo, as informações poderão ser
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fornecidas adequadamente. Logo, a probabilidade de sucesso e
maior pois as pessoas estão mais conscientes.

~ necessário também que a Alta Administração acredite e
incentive o Planejamento, e consequentemente o Orçamento.

Para que o Orçamento possa ser confeccionado, o maior
desafio para as empresas e a criação de um sistema de
informações fidedigno.Ao dispor dessas, o orçamento passa
então a não apresentar qualquer grau de dificuldade.

,
O fundamental e o processo decisório, e, o importante

nao e procurar somente as causas do que ocorreu mas sim
evitar que ocorram.

O maior desafio para os indivíduos que trabalham com
orçamento e controle e a precisão e a oportunidade das
informações. Deve-se procurar um ponto de equilíbrio entre
esses dois fatores, pois se perdermos muito tempo Sm
procurar os numeros exatos, talvez já tenha se passado'o
tempo hábil para uso daquelas informações.

Finalmente gostaria de salientar que o Orçamento nao
tem por objetivo assumir funções, futuramente, de auditoriá,
pois auditar não é controlar.

Dessa forma, espero que tenha conseguido transmitir que
Orçamento e uma técnica útil, nao apresenta grandes
dificuldades e e um instrumento eficiente e eficaz de
Planejamento e Controle.
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