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1 INTRODUÇÃO

O trabalho tem objetivo de analisar e elaborar os orçamentos da Companhia
Contábeis. Assim, a primeira parte do trabalho tem foco em solidificar os conceitos
fundamentais para o entendimento e a montagem do orçamento no contexto
empresarial, explicando as etapas para a elaboração do orçamento dentro da
empresa, e os papeis que cada área responsável tem no momento da elaboração do
seu respectivo orçamento.
Solidificando os fundamentos para a compreensão do orçamento empresarial
a segunda parte expôs a análise e elaboração o orçamento da Companhia
Contábeis para exercitar a síntese entre a teoria e a aplicação do conhecimento
orçamentário no contexto empresarial.

2 ORÇAMENTO EMPRESARIAL

Para Sousa Junior et al. (2006, apud MACEDO, 2014, p.82): “orçamento
empresarial é o processo pelo qual, por meio da estimação de receitas e despesas,
as empresas viabilizam as decisões e estratégias advindas do planejamento”. É um
plano financeiro, no qual se busca auxilio para um determinado exercício financeiro,
assim deverá ir acompanhando e controlado mensalmente para sua melhor eficácia.
É uma ferramenta na qual se busca programar e relacionar os ingressos de
recursos a sua aplicação nas atividades das empresas. Visa estabelecer um plano
de ação futura, orçando as receitas que serão obtidas e as despesas que irão
ocorrer durante a execução.

2.1 Objetivo do orçamento

O objetivo do orçamento é antecipar as atividades que serão desenvolvidas e
os recursos envolvidos, buscando prever fatos do futuro, mas não somente prever,
mas também estabelecer e coordenar os objetivos de todas as áreas da empresa,
assim estabelecendo metas, execução de planos para atingir as metas, comparação
de

resultados,

o

estabelecimento de ações, possui as seguintes fases:

planejamento, direção e controle.

2.2 Planejamento Orçamentário

Como exposto por Macedo e Corbari (2014), o planejamento das atividades
de uma empresa, é suportado pelo orçamento empresarial, o qual é uma importante
ferramenta para direcionar as organizações.
Teremos como resultado desta técnica, um plano que irá prever os resultados
operacionais de determinado período orçado, identificando, também, os problemas
decorrentes de algumas decisões.
Um planejamento detalhado de todas as ações se faz necessário para
alcançar as metas da organização, pois assim, será possível prever as receitas e
gastos futuros, considerando que um orçamento determina os planos a serem
seguidos.

Segundo aos referidos autores, “o planejamento tem como objetivo
estabelecer metas específicas para futuras operações”. Assim, as ações a serem
executadas para alcançar as metas, correspondem à direção, enquanto o controle
compara os resultados com as metas anteriormente estipuladas.
Frezatti (2009) nos demonstra que o plano orçamentário vem em sequência
ao plano estratégico, o que nos permite identificar as suas principais ações.
O orçamento de uma empresa deve ser elaborado considerando a seguintes
etapas:
Figura 1 – Planos contidos no orçamento e sua sequencia

Fonte: Adaptado de Frezatti, 2009, p.48.

Assim, podemos dizer que o plano orçamentário corresponde ao conjunto de
vários orçamentos nos quais os mesmos estão interligados. Desta maneira, Moreira
(2002) afirma que ao final do final do processo orçamentário é possível obter os
demonstrativos financeiros.
Importante ressaltar que, o plano orçamentário corresponde ao conjunto de
três segmentos, quais sejam: orçamento operacional, orçamento de investimento e
orçamento de financiamento.

2.3 Preço de Venda

Segundo Macedo e Corbari (2014), o preço de venda é o principal fator que
sustenta financeiramente a empresa, o qual é responsável pela entrada de recursos
diante todos os reembolsos realizados, cobrindo gastos da produção até a venda e,
também, os gastos administrativos.
Para os referidos autores, o preço corresponde ao valor em moeda em que se
troca por determinado bem ou serviço. Mas ressalva que, não se pode confundir
preço com valor. Jesus apud Dubois, Kulpa e Souza (2009), que conceitua valor
como “um conceito subjetivo que o cliente atribui ao produto em virtude do seu grau
de utilidade”. De tal modo, podemos dizer que “o preço é a expressão quantitativa de
valoração do produto”. (Macedo e Corbari, 2014).
Para as empresas continuarem no mercado, elas dependem de alguns
fatores, como exemplo, temos o preço de venda, o qual Wernke (2004) assegura
que através deste, os empresários buscam: “maximizar os lucros, alcançar as metas
de vendas, otimizar o capital investido na empresa e proporcionar a utilização eficaz
da capacidade de produção instalada”.
De acordo com Crepaldi (2011), a precificação não é uma tarefa fácil, pois
pode colocar em risco o negócio ou mesmo inviabilizá-lo. Assim, para determinar o
preço de venda, deve-se avaliar a demanda pelo produto, possíveis concorrentes do
produto no mercado, a carga tributária, a forma de pagamento dada e negociações
entre indústria e fornecedores.
Conforme Bruni e Famá (2012),
“os principais tributos associados ao processo de formação do preço de
venda podem ser classificados em relação aos preços como gerais,
incidentes em quase todas as empresas, e específicos, incidentes em
algumas operações, apenas”.

Podemos ressaltar como tributos gerais, aqueles federais, quais sejam:
COFINS, PIS e ICMS que incidem sobre o faturamento ou sobre o movimento em
conta corrente, e IR e CSLL, o qual incide sobre o faturamento de empresas
tributadas pelo lucro presumido ou real.

3 ANÁLISE DE ORÇAMENTOS DA COMPANHIA CONTÁBEIS

A espinha dorsal do orçamento empresarial que é essencial para o
funcionamento das empresas em seus diversos setores, departamentos e
principalmente a avaliação de custo de vendas que seria uma estimativa
conservadora do volume total do vendido e utilizado, nessa explicação será
incorporado ao tema supracitado com a atividade realizada pelo grupo na
Companhia Contábeis. Nessa atividade procuramos segui a seguinte ordem:
•

Foi estipular o preço de vendas dos produtos A,B,C e D;

•

A transição dos dados obtidos para a planilha de vendas;

•

Resolução da planilha.

Depois do preenchimento da planilha podemos ter a seguinte visão, que os
tributos do montante vendido tanto na região metropolitana quanto no interior são
afetados pelos impostos causadores interferência significativa no bruto, levando a
verificação que a carga tributaria avaliada no exercício acima de 20% do
faturamento total da companhia fazendo com que ela tenha uma arrecadação bruta
distorcida devido ao acumulo de impostos.
Vemos que com a divisão metrópole e interior, a empresa pode mensurar
quantativamente suas vendas, aonde são maiores e menores e em qual das duas os
impostos agridem mais o faturamento da empresa que pode levar a melhores
estratégias empresariais no contexto de uma melhor abordagem na região mais
fraca para levantar o faturamento e na região oposta para manter o que está dando
certo e melhorar algum ponto fraco que possa ser encontrado. Podemos constatar
que a empresa obtém sua maior arrecadação nas vendas e impostos na metrópole,
podendo ser por diversos fatores o principalmente pela concentração que a
metrópole de pessoas que ela carrega.

3.1 Análise de orçamento de unidades a fabricar

A unidades a fabricar faz parte do orçamento de produção que é estimado
através do plano de produção da empresa para seus diversos períodos de produção
e também para atender conseguir um melhor controle no seu estoque.
No exercício vamos começar a explicação pelas vendas orçadas se pegamos
pegarmos os quatro produtos verificaremos que apresenta um aumento nas vendas

orçadas no mês de julho tanto que se pegarmos o orçamento de vendas a empresa
apresenta aumento do seu faturamento dos seus produtos sempre no mês julho
sendo um período excelente para a empresa, com isso não podemos comparar os
produtos C e D pelo motivo que o produto C não apresenta dados no mês 7 e o
produto D no mês 6, mais temos essa visão em praticamente 50% (produto A e B
em relação aos produtos C e D) do total dos produtos da Companhia Contábeis.
Contudo, a planilha mostra que a Companhia em junho está produzindo com
um mês de antecedência para que no mês subsequente ele consiga atingir a meta
de vendas e em julho ela apresenta crescimento no seu estoque e uma diminuição
na sua produção levando a crer que no próximo mês deverá ser um mês com
diminuição no seu faturamento.

3.1.2 Análises de orçamento matéria prima e mão de obra direta.

O orçamento de matéria prima faz parte dos orçamentos de produção e é
calculado após a definição das unidades a fabricar. Como podemos visualizar no
exercício em anexo e de acordo com o conteúdo teórico exposto acima, o orçamento
de matéria prima é realizado em três etapas, a primeira é estimar a quantidade dos
materiais diretos que serão aplicados, segunda etapa calcular os custos e a terceira
calcular a quantidade de compras necessárias.
Na primeira etapa, na planilha de orçamento de matéria exigida para
consumo, a qual estima a quantidade dos materiais diretos que serão aplicados nos
produtos A, B e C, é possível calcular quanto será o consumo das matérias primas
1,2 e 3 na produção dos produtos A, B, C e D. O consumo de matéria prima é
calculado baseado na utilização unitária de cada matéria aplicada a cada fabricação.
Ao confeccionar o orçamento da matéria exigida para consumo observamos a
importância de mensurar quanto de cada matéria prima será utilizada afim de evitar
o desperdício e não gerar custos desnecessários. Os valores calculados de
consumo serão transportados para a planilha de cálculo dos custos da matéria
prima.
Na segunda etapa do orçamento de matéria prima são calculados os custos
com base nos dados de matérias primas exigidas para consumo que foram
calculados na primeira etapa. A quantidade de matéria prima é calculada com base
nos estoques para que se compre somente o necessário para a produção. Nessa

etapa são calculados os impostos incidentes e assim chegar ao valor que será
debitado no estoque e creditado nos fornecedores. Através do orçamento das
compras de matéria prima é possível calcular o valor do imposto que incidirá sobre o
que será necessário, mensalmente, para a produção dos produtos A,B,C e D.
Na terceira etapa são orçados o consumo e a movimentação do estoque de
matérias-primas, para confeccionar esse orçamento é necessário que a quantidade
a ser consumida e os custos das matérias primas 1,2 e 3 já estejam estabelecidos
nas etapas anteriores sendo possível então calcular o custo de matéria prima por
produto fabricado.
O orçamento de mão de obra direta foi calculado com base nas unidades a
fabricar dos produtos A,B,C, e D por departamento. As unidades foram
determinadas através da definição de unidades a fabricar e as quantidades
calculadas foram transportadas para o orçamento de mão de obra direta. A
remuneração das horas trabalhadas foi calculada através do cálculo do total de
horas multiplicado pela taxa horária de cada departamento somado ao DSR e
encargos chegando ao custo total do trabalhador baseado nas horas de produção
aplicadas as unidades.

4 CONCLUSÃO
Portanto, a elaboração e analise do orçamento da Companhia Contábeis
permitiu visualizar a política de decisão da empresa. Os principais produtos que a
empresa tem maior nicho de mercado são os produtos B e D. Ao decorre do estudo
percebe-se a empresa foca na produção das mercadorias B e D pela previsão
orçamento de vendas correspondendo a 82% da previsão de vendas da entidade
empresarial.
Então, a tomada de decisão mais relevante foi o foco da empresa em oferecer
ao decorre do ano a venda e a comercialização dos produtos B e D no mercado que
irá permitir um retorno previsto robusto a Companhia Contábeis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
JOEL DE JESUS MACEDO E ELY CELIA CORBARI. Análise de Projeto e
Orçamento Empresarial. Editora Intersaberes 230 ISBN 9788582129647.
SOUSA JUNIOR et al. Conceitos gerais sobre orçamento. In: FEMENICK, T.R.(Org).
Fundamentos, metodologia e práticas do orçamento empresarial. São Paulo:
Ipep, 2006.
FREZATTI, F. Beyond Budgeting: inovação ou resgate de antigos conceitos do
orçamento empresarial? RAE – Rev.de Administração de Empresas, São Paulo,
v.45, n.2, 2005.
HOJI, Masakazu. Administração Financeira: uma abordagem prática-matemática
financeira aplicada, estratégias financeiras. Planejamento e controle financeiro 4 ed.
São Paulo: Atlas, 2003.
CORBARI, Ely Célia; MACEDO, Joel de Jesus. Análise de Projeto e Orçamento
Empresarial. Editora Intersaberes 230 ISBN 9788582129647.
WARREN, C.S.; REEVE,J.M.; FESS,P.E. Contabilidade gerencial. Tradução de
André Olímpio Mosselmann Du Chenoy Castro. 2.ed. São Paulo: Thomson Learning,
2008
Bruni e Famá. Adriano Leal e Rubens. Gestão de custos e formação de preços. 6
ed. São Paulo: Atlas, 2012.
Crepaldi, S. A. Contabilidade gerencial: teoria e prática. 5 ed. São Paulo: Atlas,
2011.
Dubois, A.; Kulpa, L.; Souza, L. E. de. Gestão de custos e formação de preço:
conceitos, modelos e instrumentos: abordagem do capital de giro e da margem
de competitividade. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Frezatti, F. Beyond Budgeting. Orçamento empresarial: planejamento e controle
gerencial. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Macedo e Corbari, Joel de Jesus e Ely Celia. Análise de projeto e Orçamento
empresarial. 1 ed. Curitiba: Intersaberes, 2014.
Moreira, J. C. Orçamento Empresarial: manual de elaboração. 5 ed. São Paulo:
Atlas, 2002.
Wernke, R. Gestão de custos: uma abordagem prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004.

ANEXOS

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

