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Resumo  

 

 

 Este trabalho é uma proposta de planejamento financeiro e orçamentário na 

empresa Alfa para o ano de 2015. Neste trabalho será feito um levantamento dos 

principais conceitos aplicados à problemática da empresa. Desta forma, com base 

nos anos anteriores e na expectativa de crescimento da empresa, serão elaborados 

um orçamento de vendas e um estudo da rentabilidade dos produtos. Com a deter-

minação de vendas para o ano de 2015 serão analisados os recursos necessários 

para atingir o resultado financeiro determinado pela empresa. Assim, após a elabo-

ração dos orçamentos serão projetados os fluxos de caixa e o Demonstrativo de Re-

sultado de Exercício.  

 

 

Palavra chave: planejamento financeiro, orçamento empresarial.  
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1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O mercado mundial de materiais e equipamentos médicos vem crescendo nas 

últimas décadas. Segundo estudo do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social) de 2013, sobre esse setor, o consumo dobrou na última 

década, atingindo cerca de US$325 Bilhões em 2011. O estudo aponta ainda que no 

Brasil o mercado apresenta uma divisão entre produtos fornecidos pela indústria 

nacional e produtos importados, sendo que os importados representam 50% dos 

materiais consumidos no país. Ainda segundo dados do BNDES (2003 apud 

LANDIM, 2014), o Brasil importa produtos principalmente dos EUA, Alemanha, 

Japão e França. Em 2010 as importações destes produtos movimentaram, segundo 

dados do Brazilian health devices (2010), cerca de US$ 4,9 bilhões. A associação 

que representa este mercado é denominada: ABIMO (Associação Brasileira da 

Indústria de Artigos e Equipamentos médicos, Odontológicos, Hospitalares e de 

Laboratórios). Levantamentos financeiros realizados pelo setor, segundo a ABIMO, 

relatam que nos últimos 11 anos o número de empresas dedicadas ao setor cresceu 

37% tendo em sua composição: médias empresas (52%), pequenas empresas 

(33%), grandes empresas (10%) e Micro empresas (5%). Existe ainda segmentação 

de mercado: odontologia, laboratório, radiologia, equipamento médico-hospitalares, 

implantes e materiais de consumo. A segmentação de mercado se faz necessária 

devido à grande abrangência do termo materiais e equipamentos médicos. Estão 

enquadrados nesse termo todos os materiais que atendem à área da saúde.  

A empresa ALFA, situada em Porto Alegre/RS tem como atividade fim a 

distribuição de material cirúrgico no Rio Grande do Sul. Atua há 19 anos no mercado 

e enquadra - se, segundo a receita bruta anual, como empresa de médio porte 

atuando em uma vasta área que vai desde a linha de ortopedia, implantes 

ortopédicos, implantes neurológicos, cardíacos, material de consumo a implantes 

estéticos e selantes. Com variedade de mais de 11.000 itens classificados em 62 

grupos, conforme a área de atuação, e faturamento anual de 57 milhões essa 

empresa ocupa papel de destaque nesse segmento, fornecendo material 

principalmente para grandes hospitais e convênios do Rio Grande do Sul.  
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Segundo relatos do Diretor da empresa1, a ideia da ALFA surgiu em 1995 

quando o sócio fundador trabalhava em uma empresa de grande porte, na área 

hospitalar, onde tinha o posto de gerente nacional de vendas. Na ocasião ele 

percebeu que o mercado hospitalar crescia na necessidade de profissionais que 

trabalhassem com produtos especializados. Como não havia distribuidores 

especializados na área, ele começou a estruturar a ALFA nesse segmento, 

preparando-a para dar suporte a essa nova tendência. 

Hoje a empresa faz parte de um grupo é composto por 11 sócios gestores e 

por aproximadamente 200 funcionários, dos quais aproximadamente 70 trabalham 

na ALFA, divididos em onze departamentos: compras, vendas, faturamento, 

orçamento, qualidade, licitações, logística, assistência técnica, higienização, 

recepção e financeiro. 

Embora a ALFA tenha destaque no setor onde atua, principalmente por ter 

sido pioneira nesse segmento no Rio Grande do Sul e por ter diversificado sua linha 

de produtos, o novo corpo estrutural baseou-se na área técnica, nos conhecimentos 

empíricos dos diretores e na exploração de novos mercados e produtos e isso 

garantiu essa expansão e a manutenção da empresa ao longo dos anos. Mesmo 

com a conquista de uma posição estável nesse segmento de mercado, atualmente, 

além da entrada de novos concorrentes, outros problemas também vêm 

comprometendo a rentabilidade da empresa, pois desde o início houve uma 

preocupação muito grande por parte da administração em estruturar-se de maneira 

a atender as necessidades de fornecedores e clientes, não dedicando atenção à 

estrutura financeira e ao planejamento orçamentário. Há um ano não havia um 

software que integrasse informações financeiras com análise de vendas, de estoque 

e de compras e as informações eram desencontradas e imprecisas. Os dados, em 

grande parte, estavam desconexos em planilhas de Excel, e raramente eram 

analisados em conjunto. O departamento financeiro não tinha informações concisas 

sobre a origem dos gastos, o setor de contas a pagar da empresa apenas pagava as 

contas e não havia análise integrando dados de faturamento, preços e despesas, 

impossibilitando o gerenciamento adequado de custos e um planejamento financeiro 

eficaz. Os relatórios financeiros eram apresentados trimestralmente, mas apenas 

                                            
1
 A maioria das informações adquiridas para este trabalho, referentes ao estágio inicial da empresa, 

estão baseadas em relatos dos funcionários dos setores que acompanharam o desenvolvimento da 
empresa e também devido ao conhecimento adquirido pela autora no exercício de suas funções no 
setor financeiro da empresa estudada. 
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com a intenção de apurar os gastos já ocorridos e como o plano de contas existente 

unia despesas oriundas de vários setores da empresa não era possível exercer 

controle sobre os gastos necessários e identificar desperdícios de recursos, por 

exemplo, a conta de viagens e hospedagens unia despesas com viagens de toda 

empresa, dificultando o rastreamento e o planejamento dos gastos.  

Em 2013 a empresa comprou um Software para auxiliar na administração 

financeira, dessa forma os dados poderiam ser organizados e controlados de 

maneira mais eficiente, mas para que essa ferramenta traga resultados é preciso 

planejar e controlar as despesas e os investimentos da empresa.  

Atualmente existe uma preocupação, por parte da administração da ALFA, em 

adequar o orçamento e elaborar um planejamento financeiro, visto que o 

crescimento da estrutura da empresa fez com que houvesse um significativo 

aumento nas despesas. Em 2012 o faturamento da ALFA chegou a R$ 56 milhões, 

aumentando para R$ 57 milhões em 2013. Já os gastos gerais, ultrapassaram os R$ 

48 milhões no último ano, além disso, as disponibilidades de caixa sofreram 

diminuição devido ao valor elevado das despesas em relação ao faturamento, e ao 

aumento da inadimplência. Para suprir necessidades de caixa a empresa tem 

buscado financiamentos bancários e trabalhando junto aos credores na diminuição 

da inadimplência. 

A falta de controle financeiro prejudica também as decisões de compra, pois 

quando não há um controle eficaz dos gastos baseado em um orçamento torna-se 

difícil identificar qual produto é mais vantajoso para comercialização e qual produto 

não deve mais ser comercializado devido à baixa rentabilidade.  

Em 2013 a rentabilidade sobre as vendas apurada foi de 18%, e como não há 

registros organizados referentes às despesas dos anos anteriores não é possível 

identificar as rentabilidades passadas. A empresa espera aumentar a rentabilidade 

revertendo essa situação e por isso investe atualmente em mão de obra qualificada, 

consultorias na área de gestão e controle de estoques, por exemplo, de investimento 

envolvido na operacionalização.  

Tendo em vista as dificuldades da empresa em alocar corretamente os 

recursos e controlar de maneira eficiente o caixa, se faz necessário a organização 

do setor financeiro da empresa e adoções de medidas que permitam à empresa 

alcançar seus objetivos de longo prazo. Nesse contexto é oportuno citar Gitman 

(2008, p.15) que esclarece:  
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A análise e planejamento financeiro dizem respeito à transformação de da-
dos financeiros, de forma que possam ser utilizados para monitorar a situa-
ção financeira da empresa para avaliar suas necessidades e essas informa-
ções abarcam o balanço patrimonial, DRE e outros demonstrativos contá-
beis com o objetivo de avaliar o fluxo de caixa da empresa e desenvolver 
planos que assegurem que os recursos adequados estarão disponíveis para 
o alcance dos objetivos. 

 

Com os demonstrativos financeiros adequados e com controle eficaz das 

despesas será possível a análise financeira e a elaboração de um planejamento 

financeiro para um controle efetivo e uma possível melhora da rentabilidade. A 

empresa já vem trabalhando para isso, implantando um software para integrar 

informações financeiras a fim de viabilizar a prospecção de dados para projetar um 

plano orçamentário. Até o momento nenhuma meta foi projetada para proporcionar 

aos gestores dados concisos que auxiliem na tomada de decisões. Sendo assim 

esse estudo consistirá em analisar os dados financeiros da empresa e elaborar um 

orçamento financeiro para o próximo ano, estabelecendo metas para tornar a 

empresa mais organizada e mais lucrativa. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem por objetivo estruturar um planejamento financeiro na 

empresa Alfa, elaborando um sistema orçamentário eficiente para que a empresa 

possa continuar competitiva no mercado em que atua.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Os objetivos específicos do estudo são:  

a) Verificar a atual situação financeira da empresa através de dados financeiros 

coletados no sistema financeiro e nos documentos contábeis da Alfa; 

b) Verificar, junto a Direção da empresa, quais são os objetivos gerais de longo 

prazo;  

c) Obter junto aos gestores de vendas e compras, informações adicionais pra 

projetar os orçamentos com base nos objetivos estabelecidos no item 

anterior; 

d) Realizar a junção dos orçamentos estabelecendo o planejamento financeiro 

para empresa no período estabelecido.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse da autora nesse estudo surgiu devido à vivência na parte 

financeira da empresa nos últimos oito meses. Tendo espaço para trabalhar e 

aplicar na empresa o conhecimento adquirido ao longo do curso de Administração, e 

dado interesse por parte dos gestores do negócio, que esperam a reestruturação do 

setor financeiro, foi dado início a uma nova etapa: construção de uma nova gestão 

aliando conhecimento empírico dos sócios com conhecimento científico para tomar 

medidas práticas que viabilizem a manutenção do negócio.  

A crença por parte da autora de que é possível organizar o setor financeiro e 

que essa ação trará impactos positivos na rentabilidade da empresa, além de 

fornecer aos gestores informações que facilitem o posicionamento da empresa e 

futuramente o desenvolvimento de um planejamento estratégico são as principais 

fontes de motivação. Além disso, a empresa é um importante estudo de caso para o 

âmbito acadêmico porque avalia problemas reais de desempenho explorando as 

particularidades do negócio e possibilitando a utilização de conceitos teóricos na 

resolução do caso. Hoje a ALFA disponibiliza para os funcionários ferramentas que 

possibilitam o gerenciamento das informações e com incentivo a pró-atividade de 

seus colaboradores espera-se que esses recursos sejam utilizados com eficácia.  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo tem por objetivo proporcionar embasamento teórico para o 

trabalho que será realizado na empresa Alfa, demonstrando os conceitos pertinentes 

ao estudo de vários autores e abordando aspectos práticos que ajudarão no 

entendimento do problema.  

 

4.1 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

 

Podemos definir planejamento, segundo Gitman (2008), como a decisão 

antecipada referente à alocação de meios e recursos para atingir determinados 

objetivos. E uma ferramenta administrativa muito utilizada nas empresas que permite 

perceber a realidade, avaliar as possibilidades para construir um referencial para o 

futuro. Desta forma, o planejamento financeiro de uma empresa é a maneira pela 

qual uma empresa consegue identificar riscos e oportunidades e através dessa 

análise estabelecer uma estratégia financeira e assim observando com antecedência 

custos, despesas ou investimentos que ainda não tiveram fato gerador, mas que 

serão fundamentais para alcançar o objetivo previamente estabelecido. Quando uma 

empresa decide aumentar o faturamento, por exemplo, poderá prever a quantidade 

de impostos que irá gerar e o investimento que terá que fazer.  

No atual contexto do pensamento científico em relação ao tema planejamento 

financeiro há uma convergência de ideias das quais faz parte a definição: 

“estabelecimento do método pelo qual as metas financeiras devem ser atingidas” 

(ROSS, WESTERFIELD e JAFFE; 2002, p.589). Trata-se de uma declaração do que 

deve ser feito em um período futuro. Braga (1995) fala que a compreensão do 

planejamento financeiro consiste em estimar os custos que são necessários para 

executar os planos operacionais da empresa determinando as fontes desses 

recursos, próprios ou de terceiros visando avaliar qual o melhor método para 

aplicação dos recursos obtidos na execução dos planos operacionais.   

Uma visão importante sobre o planejamento financeiro é mencionada por 

Gitman (2008) que propõe o planejamento financeiro como um dos principais 

aspectos para o funcionamento e a sustentação de uma empresa visto que fornece 

os roteiros para dirigir, coordenar e controlar ações na consecução de seus objetivos 

e estabelece ainda, que a viabilidade deste, se dá pela utilização dos orçamentos de 
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caixa da empresa e demonstrativos financeiros projetados. Deste modo é visto a 

perspectiva da empresa a longo prazo e a curto prazo permitindo o alinhamento 

gradativo à estratégia estabelecida.  

 

4.2 PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE CURTO PRAZO 

 

O planejamento financeiro de curto prazo é definido pelo espaço de tempo em 

que as ações projetadas serão colocadas em prática. Alguns autores como: Ross, 

westerfield e Jaffe (2002), apontam que não há um consenso sobre a definição de 

curto prazo, essa divisão está baseada na duração das séries de fluxos de caixa, 

sendo que, são consideradas curto prazo as decisões financeiras tomadas no 

período de, no máximo, um ano. Outro dado importante apontado por Gitman (2008) 

diz que os planos financeiros de curto prazo determinam ações de curto prazo e o 

resultado dessas ações pode ter impacto previsto até dois anos após a tomada de 

decisão.  

O planejamento financeiro de curto prazo estabelece algumas diretrizes para 

guiar a tomada de decisão a curto prazo como a avaliação da necessidade de caixa 

que deve ser mantida para cumprir com as obrigações financeiras da empresa no 

curto prazo, a avaliação da quantidade de investimento em estoques ou compra de 

matéria-prima, a negociação de prazo com fornecedores e ainda a avaliação da 

concessão de crédito, por parte da empresa, aos clientes. Esses ajustes são 

necessários para que a empresa consiga desenvolver o plano estabelecido, 

diminuindo os riscos de insolvência e contribuindo para a consecução dos objetivos 

esperados.  

 

4.3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO 

 

O planejamento financeiro de longo prazo compreende um período de dois a 

cinco anos e envolve a avaliação do ambiente financeiro da empresa, bem como 

agentes externos que podem influenciar o resultado final da empresa. Para o 

planejamento de longo prazo também são considerados planos de investimentos de 

cada unidade operacional da empresa que constituirão um grande projeto definido 

por Ross, westerfield e Jaffe (2002) como agregação. A partir dessas análises e 
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projeções é que serão feitos investimentos que surtirão efeito em um prazo 

aproximado de cinco anos.  

O plano financeiro de longo prazo está baseado na integração das metas 

projetadas por todos os setores da empresa, não só o financeiro. Segundo Ross, 

westerfield e Jaffe (2002), embora as empresas em termos de tamanhos e produtos 

sejam diferentes, é possível estabelecer fatores em comum para guiar o processo de 

planejamento que envolve principalmente a expectativa de vendas, pois através 

dessa projeção é possível estimar o capital necessário para os investimentos 

previstos, se há necessidade de financiamentos e as taxas de crescimentos de 

ativos e passivos conforme os cenários projetados.  

 

4.4 ORÇAMENTO EMPRESARIAL 

 

Segundo Frezati (2007) o orçamento é o plano financeiro para implantar a 

estratégia da empresa para determinado exercício, sendo mais do que uma mera 

estimativa, pois está baseado no comprometimento dos gestores e no processo de 

planejamento de gestão, sendo parte de um plano financeiro estratégico que 

estabelece um ciclo para as operações de uma empresa, podendo ser mensal, 

trimestral ou anual, projetando as possíveis receitas e despesas no período futuro 

estabelecido. O orçamento faz a junção do conjunto de operações de uma empresa 

e viabiliza a formalização do desempenho, transformando ações em dados 

monetários para que possam ser medidas e controladas. Em suma Frezati (2007) 

fala do orçamento como instrumento para programar as decisões do sistema 

estratégico, também salienta o que ele define como accountability, que nada mais é 

do que a prestação de contas legitimada pela formalização do orçamento. 

A definição de Parsloe e Wright (2001) propõe o orçamento como um plano 

financeiro capaz de estabelecer de forma clara como se espera que transcorram os 

negócios de uma empresa no prazo mínimo de um ano. Zdanowicz (2001) também 

salienta que orçamento não é só a projeção, mas também a operacionalização das 

ações descritas no planejamento financeiro para isso utilizando projeções de custos, 

despesas e investimentos para realização das propostas econômicas orientados 

pelos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico da empresa. 

O orçamento é, portanto, segundo Sobanski (1994) o instrumento 

administrativo mais detalhado, que possibilita operacionalização de ações do 
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planejamento financeiro, contemplando as estimativas de receitas, custos, despesas 

e investimentos necessários fazendo um elo gerencial entre as perspectivas a curto 

prazo e os objetivos a longo prazo projetados pela empresa.  

O orçamento, embora não tenha uma única maneira de ser estruturado pode 

ser considerado como a única ferramenta capaz de predizer, ainda que com 

margens de erro, qual será a expectativa de lucro e, quais áreas deverão apresentar 

melhorias para que os objetivos previamente estabelecidos pela empresa sejam 

alcançados. Além disso, Padoveze e Taranto (2008) destacam que é possível 

identificar propósitos que podem estar associados à adoção de um plano 

orçamentário identificado como: uma ferramenta de gestão e controle, um meio para 

projeções e planejamento, um canal de comunicação e coordenação, instrumento de 

motivação, ferramenta de autorização e como uma fonte de informações para 

tomada de decisão.  

As empresas estabelecem qual tipo de orçamento atende suas necessidades 

e vários autores como Sobanski (1994), Padoveze (2003) e Lunkes (2008) 

concordam que na maioria das vezes a confecção dos planos orçamentários pode 

partir de um orçamento de vendas que guia o desenvolvimento orçamentário de 

outras despesas e investimentos, permitindo a estruturação de orçamentos de 

produção, estoques, despesas operacionais, despesas administrativas, 

investimentos, receitas e despesas financeiras que darão consistência para a 

elaboração da projeção de um demonstrativo de resultados e de um Balanço 

Patrimonial. 

Na figura 1 há uma junção de modelos similares que foram estrategicamente 

montados visando auxiliar seu controle e implantação, para isso o orçamento foi 

dividido em etapas para auxiliar na elaboração e na alocação de responsáveis. 

Segundo Zdanowicz (2001), algumas ressalvas ao modelo podem ser feitas quando 

a empresa trabalha com varejo e não tem produção e, neste caso, o orçamento 

pode ser simplificado substituindo o orçamento de produção pelo orçamento de 

comercialização. Portanto, estruturas orçamentárias devem respeitar as 

características e as informações disponíveis em cada empresa.  
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Figura 1- Síntese do modelo de plano orçamentário 

 
Fonte: Adaptado de Padoveze (2003) Sobanski (1994) Figueiredo e Caggiano (1997). 

 

4.5 ORÇAMENTO DE VENDAS 

 

O orçamento de vendas, segundo Sanvicente e Santos (2008), constitui o 

plano de vendas futuras de uma empresa desencadeando uma série de orçamentos 

complementares, entre eles, definição de compras, mão de obra, impostos, logística, 

custo diretos e indiretos, e requer também análise de capacidade e políticas de 

preço. Basicamente todas as despesas da empresa são afetadas pelas vendas, 

portanto quanto mais acertadas forem as decisões de vendas, maior será a 

probabilidade de acerto nos orçamentos.  

É possível traçar um orçamento de vendas eficaz analisando algumas 

diretrizes, Sanvicente e Santos (2008) formula algumas técnicas muito utilizadas 

para obter informações relevantes que podem influenciar o orçamento de vendas 

sendo que uma das premissas inclui análise do macro ambiente em que a empresa 
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está inserida e o as políticas internas, identificando os limitadores externos como 

políticas governamentais de controle da inflação, taxa de câmbio, mercado 

consumidor, concorrência e até o mercado de fornecedores. Para essas análises, 

Padoveze e Taranto (2008) enumeram vários fatores que podem ser levantados 

através de correlações estatísticas, coleta de dados nas fontes de origem das 

vendas, informações de vendedores, bem como avaliação de números obtidos em 

anos anteriores que auxiliam na elaboração do orçamento contribuindo com 

informações que ajudarão nas decisões de venda. De posse desses dados é 

possível seguir algumas diretrizes para elaboração do orçamento de vendas 

sugeridas por Padoveze e Taranto (2008).  

 Determinação dos produtos que serão vendidos e terão influência 

significativa no orçamento e os que serão deixados em segundo plano ou 

abandonados.  

 Distribuição, identificações de mercados e clientes importantes; 

 Determinação das quantidades a serem vendidas; 

 Determinação de preço para cada produto orçado considerando as 

quantidades compradas por cada cliente, os mercados em que esse produto 

é vendido e outros fatores que afetarão sua rentabilidade; 

 Identificação de oscilações nas vendas ao longo do ano; 

 Identificação da incidência de impostos por produto, bem como créditos 

fiscais; 

 Projeção de inadimplência. 

Estas são algumas variáveis que podem guiar a determinação da quantidade 

a ser vendida e cabe aos executivos avaliar qual grau de influências essas variáveis 

têm no contexto da empresa. 

 

4.6 PRECIFICAÇÃO 

 

A formação do preço de vendas está diretamente associada ao planejamento 

estratégico, segundo Bruni e Famá (2003) a política de preços pode ser baseada nos 

custos que levam em consideração o custo unitário do produto, os impostos incidentes 

e a margem de retorno esperada sobre o produto. Segundo Hoji (2012) quando é 

possível determinar um padrão de comportamento das principais variáveis como 

tributação e taxas de juros, por exemplo, é possível utilizar o método de Mark - up.  
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Mark - up é uma taxa pré - determinada de lucro que se adiciona a base a ser 

estabelecida pela empresa, composta, na maioria das vezes, pelo custo dos 

produtos somado aos custos variáveis, ou seja, é o percentual de lucro esperado 

aplicado sobre os custos totais para formação do preço de venda de um produto. 

Hoji (2002) saliente que o Mark - up pode ser determinado com a seguinte equação:  

 
 

Onde: 

  

PV: Preço de venda 

CMV: Custo da mercadoria vendida 

I: Impostos sobre venda 

C: Comissões 

CF: % Custo fixo 

L: % Lucro esperado 
 

Por incluir no preço os gastos reais envolvidos na comercialização e produção 

esse método reduz o risco de prejuízos e é bastante considerado na elaboração do 

preço unitário dos produtos, mas Zdanowicz (2001) salienta que mesmo havendo 

desejo da empresa em determinada margem de lucro, muitas vezes o preço sofrerá 

influência do mercado externo exigindo que os gestores adotem estratégias de 

preços mais flexíveis ao mercado.  

 

4.7 MÉTODOS DE CUSTEIO 

 

Existem vários métodos de custeio, entre eles o método de custeio por 

atividades apontado por Perez Jr, Oliveira e Costa (2009), sendo uma técnica de 

custeio que permite o controle e alocação de custos envolvidos em cada processo 

em cada atividade de cada setor dentro de uma empresa, seja ela indústria, 

prestadora de serviço, varejo, etc. Esse método também é conhecido como ABC 

(Activity Based Costing) e permite aos gestores atribuir custos aos produtos tendo 

como parâmetro a utilização dos geradores de custos. Através dele é desenvolvido o 

rateio de gastos visando o direcionamento, detalhamento e controle levando em 
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consideração o custo para a obtenção da informação e a relevância que ela terá no 

processo geral.  

Perez Jr, Oliveira e Costa (2009) também descrevem os conceitos aplicados 

no método ABC, definidos por: 

a) Processo: cadeia de atividades interdependentes e relacionadas entre si 

necessárias para gerar um produto ou serviço;  

b) Função: conjuntos de atividades reunidas para um determinado fim. Na 

prática as funções estão direcionadas conforme os centros de custos 

estabelecidos pela empresa; 

c) Atividade: desmembramento das tarefas necessárias para o atendimento 

das metas das funções;  

d) Tarefa: operações e elementos de trabalho que definem como uma atividade 

por ser feita;  

e) Operações: são as menores unidades de uma rotina operacional executadas 

pela ação humana, máquinas e equipamentos; 

f) Direcionador de custos: forma como as atividades consomem recursos, ou 

seja, é o custeio das atividades;  

g) Direcionador de atividades: neste tipo de custeio somente são consideradas 

as atividades para a produção de um produto ou serviço, sendo a forma pela 

qual os produtos ou serviços consomem a atividade.  

As fases do custeio por atividade envolvem o mapeamento dos processos 

principais, identificação das principais atividades e os custos e recursos direcionados 

a elas.  

 

4.8 ORÇAMENTOS DE PRODUÇÃO, COMPRAS E OPERACIONALIZAÇÃO. 

 

O orçamento de produção conforme pondera Zdanowicz (2001) dependerá da 

receita projetada, do nível de detalhamento que os gestores desejam e das 

informações disponíveis. Sendo que esse orçamento é responsável por projetar 

todos os elementos envolvidos na atividade como: produtos, mão de obra direta e 

indireta, estratégias de logísticas e custos indiretos envolvidos nas operações da 

empresa.  

Segundo Padoveze e Taranto (2008), uma das etapas do orçamento de 

produção envolve o orçamento de compra de materiais ou produtos para distribuição 
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que está diretamente relacionado com a previsão de vendas, pois a quantidade de 

produtos disponíveis no estoque deve ser igual à quantidade projetada para vendas 

e essa programação influência a política de estocagem da empresa que 

determinada a disponibilidade de produto para o consumidor final, a quantidade de 

produtos a ser adquirida ou produzida o tempo de aquisição e entrega desses novos 

produtos e a obsolescência e rotatividade dos produtos em estoque. Essas 

informações determinam o orçamento de fornecedores a pagar que mesmo não 

sendo diretamente orçado traz informações referentes a prazos de pagamento que 

podem ser ajustados com a sazonalidade das vendas e ainda considerados nas 

políticas de venda no que se refere aos prazos concedidos pela empresa. Neste 

caso também podem ser considerados outros custos indiretos como produtos 

auxiliares, embalagens para transporte, ilustrações, etiquetas e outros componentes 

que são agregados ao produto final, também devem ser avaliados custos referentes 

à legalização do produto, custos de transporte e perdas.  

O orçamento de produção influencia o orçamento da capacidade operacional 

e logística isso porque a expectativa do volume de vendas futuro exige a verificação 

da capacidade de produção e comercialização da empresa indicando a necessidade 

de aumento ou redução dos recursos disponíveis para operacionalização das 

atividades da empresa incluindo, segundo Padoveze e Taranto (2008), a análise da 

capacidade de equipamentos e instalações, capacidade e o custo de mão de obra 

direta a capacidade e custo dos setores de apoio.  

Ao reunir todos os custos que compõem o produto é possível calcular seu 

custo unitário e precificar o produto estabelecendo uma margem de lucro mínimo e 

estimar os preços conforme a meta da empresa ou em alguns casos como 

estabelece o mercado.  

 

4.9 ORÇAMENTOS DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS  

 

Segundo Sanvicente e Santos (2008) esse tipo de orçamento está 

relacionado com projetos de ativos imobilizados e estabelecem prazos longos para 

realização. Padoveze e Taranto (2008) também afirmam que este orçamento 

relaciona-se com financiamentos e fundos necessários para aquisição desses ativos 

permanentes e neles também estão contidas as depreciações e perdas. Devem ser 

avaliadas as necessidades de capital os custos de financiamento, retorno dos 
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investimentos, taxas de juros e impostos decorrentes das operações financeiras da 

empresa. Além de financiamentos e empréstimos a empresa possui outras despesas 

financeiras decorrente de suas atividades devido aos serviços bancários contratados 

assim também devem estar contempladas nos orçamentos as receitas provenientes 

de aplicações financeiras e excedentes de caixa. 

 

4.10 ORÇAMENTO DE CAIXA 

 

O orçamento de caixa tem a função de assegurar a liquidez para que os 

demais orçamentos projetados possam ser realizados. Para Zdanowicz (2001) o 

orçamento de caixa é a projeção de entradas e saídas futuras o que torna possível 

para o gestor prever possíveis descompassos no momento de cumprir com os 

compromissos futuros da empresa.  

Segundo Lunkes (2008) o orçamento pode ser preparado através do fluxo de 

caixa da empresa e observando as principais finalidades:  

 Resultado financeiro provável dado às operações planejadas; 

 Verificação das disponibilidades e possibilidades de investimentos ou 

necessidades de empréstimos; 

 Permitir controle de recursos financeiros no que se refere ao capital de giro 

necessário para as atividades; 

 Estabelecer políticas de crédito; 

 Proporcionar sólido controle financeiro e gerar dados reais da posição 

financeira da empresa.  

Além de refletir a situação financeira da empresa o orçamento de caixa 

permite a visualização dos desembolsos referentes às despesas gerais da empresa, 

desta forma prevendo com antecedência a sua viabilidade econômico-financeira e a 

necessidade de financiamento baseando-se especificamente em dados monetários 

e proporcionando aos gestores análise dos resultados planejados com maior 

clareza.  

 

4.11 PROJEÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Como resultado final dos orçamentos financeiros temos as projeções das 

demonstrações contábeis como: demonstração do resultado de exercício, balanço 
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patrimonial, fluxos de caixas e demonstração das origens e aplicações dos recursos. 

Segundo Padoveze e Taranto (2008) as projeções orçamentárias dos 

demonstrativos financeiros básicos encerram a elaboração do orçamento 

empresarial normalmente definido em um único cenário, no entanto é comum a 

adoção de um orçamento baseado em um cenário pessimista e um orçamento 

baseado em um cenário otimista, possibilitando assim que os gestores avaliem o 

cenário atual e enquadrem a empresa no cenário mais compatível. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este trabalho tem por objetivo elaborar o planejamento financeiro na Alfa e 

inseri-lo no contexto de trabalho da empresa como ferramenta auxiliar na tomada de 

decisões. 

Para realização deste trabalho será feito um estudo de caso permitindo o 

estudo de uma determinada situação especificamente. Para Vergara (1997), o 

estudo de caso é restrito a uma ou poucas unidades, tendo caráter de profundidade 

e detalhamento, podendo ser realizado em campo. Triviños (1987, p.183) afirma ser 

o estudo de caso “uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 

analisa profundamente” através de pesquisa qualitativa.  

A principal ferramenta para o estudo de caso será a pesquisa qualitativa que, 

segundo Creswell (2007), baseia-se em perspectivas construtivistas ou 

participativas. Utiliza estratégias de pesquisa como narrativas, fenomenologias, 

etnografias, ou estudos de caso onde o pesquisador coleta dados não estruturados 

e emergentes. 

Para a coleta dos dados será de fundamental importância o conhecimento do 

pesquisador sobre os conceitos financeiros aprendidos durante o curso de 

Administração de empresas e os conhecimentos adquiridos sobre a empresa 

durante a atividade exercida no setor financeiro desta.  

 

5.1 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados será dividida em duas etapas: dados primários e dados 

secundários. Os dados primários, conforme conceito de Churchill (2003) refere-se a 

dados coletados especificamente para uma determinada investigação e dados 

secundários que são os dados já disponíveis como relatórios extraídos do sistema 

da empresa e como contratos e negociações existentes.  

 

5.2 COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS  

 

Para que se estabeleça um planejamento financeiro e um orçamento será 

preciso inserir o pesquisador no contexto da organização e para isso será feita 

primeiramente a análise da organização através de reuniões com gestores de cada 
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setor para verificar os processos envolvidos em cada operação e extrair as 

informações referentes aos recursos consumidos nas atividades. Reuniões com 

diretores de vendas serão importantes para extrair informações referentes ao 

mercado externo e sobre as estratégias de vendas adotadas até o momento além 

das perspectivas para o ano de 2015. 

 

5.3 PROSPECÇÃO DE DADOS SECUNDÁRIOS  

 

Os dados secundários serão extraídos do banco de dados da empresa que 

possui um sistema integrado de informações possibilitando a análise de compras, 

vendas, faturamento além de análise de despesas realizadas. Serão necessárias 

também consultas de documentos contáveis visto que o sistema em questão foi 

implantado no ano de 2013 restringindo a pesquisa, por isso informações anteriores 

a esse período serão adquiridas com contador.  

 

5.4 COMPILAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

O planejamento financeiro terá início com a projeção de vendas para o ano de 

2015. Para isso os dados adquiridos com diretores de vendas e a análise do 

faturamento extraída de relatórios gerenciais serão utilizados e organizados em 

planilhas eletrônicas. Os produtos vendidos serão divididos em grupos e será 

montado um comparativo com anos anteriores para traçar uma linha de tendência 

que servirá de base para elaboração da previsão de vendas para 2015. Com a 

definição da projeção de crescimento traçada pela direção da Alfa serão definidas as 

quantidades por grupo de produtos a serem vendidas no ano de 2015.  

Após a projeção do orçamento de vendas para 2015 serão projetados os 

orçamentos de compras, os orçamentos dos setores operacionais e dos setores 

administrativos da empresa. 

Os dados coletados referentes às despesas da empresa serão divididos em 

atividades e comparados com anos anteriores com a intenção de visualizar se os 

recursos estão sendo alocados corretamente e se estão de acordo com a estratégia 

de vendas adotadas.  

Com essas análises serão projetadas as demonstrações contábeis que 

servirão de base para a organização financeira de 2015, desta maneira o trabalho 
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encerrará com a projeção do fluxo de caixa para o ano seguinte considerando as 

entradas e saídas do ato anterior e com a projeção do Demonstrativo de Resultado 

de Exercício para o ano de 2015.  
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6 PROPOSTA DE ORÇAMENTO FINANCEIRO  

 

Os próximos capítulos serão construídos a partir das fundamentações 

estruturadas nos capítulos anteriores começando pela implantação do orçamento 

financeiro para 2015 com as seguintes diretrizes:  

 Orçamento de vendas e análise de rentabilidade; 

 Orçamento de compras; 

 Orçamento de custos e despesas por atividade;  

 Orçamento de despesas gerais. 

 

6.1 ORÇAMENTOS DE VENDAS 

 

A empresa Alfa possui licença da ANVISA (Agência Nacional de vigilância 

Sanitária) para distribuir materiais de forma direta a Hospitais no estado do Rio 

Grande do Sul. Grandes fabricantes de materiais cirúrgicos elegem representantes 

por regiões dando aos distribuidores exclusividade de venda. A Alfa representa 

marcas importantes no Rio Grande do Sul tais como Stryker, Gore e Mindray. Em 

contrapartida são estipuladas em contrato metas de venda e de compra anuais.  

O faturamento está dividido em venda direta, venda para planos de saúde e 

licitações. Segundo dados do faturamento da Alfa, são 176 Hospitais e clínicas 

atendidos em todo Rio Grande do Sul, sendo que 15% dos materiais cirúrgicos são 

comercializados através de licitações do SUS (Sistema Único de Saúde), 79% do 

faturamento envolve algum plano de saúde e apenas 6% do total de vendas são 

negociações diretas com os hospitais. Essa distinção quanto ao pagador das faturas 

se faz necessária, pois os preços praticados variam de um convênio para outro. 

Normalmente os preços praticados nas vendas diretas são maiores do que os 

preços praticados por convênios e pelo SUS.  

A distribuição para os hospitais se dá em forma de consignação, ou seja, a 

empresa disponibiliza um volume de estoque dentro dos hospitais e assim que o 

material é utilizado é feita ordem de compra pelo hospital e em seguida o 

faturamento pela ALFA.  

Segundo departamento de Marketing da Alfa, as empresas que trabalham 

nesse segmento têm dificuldade de conseguir dados estatísticos sobre o mercado. 

Existem apenas indicativos sobre as licitações, por isso atualmente não há um 
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trabalho sério referente à representatividade da empresa nesse segmento de 

mercado. Muitas informações são trazidas por gerentes e diretores que 

acompanham reuniões com fornecedores e negociações com clientes. Sabe-se 

através do conhecimento dessas pessoas, que nos últimos 5 anos houve aumento 

da oferta desse tipo de material no Rio Grande do Sul e também ocorreu aumento 

significativo na proporção de procedimentos que envolvem planos de saúde em 

relação ao número de pessoas dispostas a pagar por procedimentos particulares 

nos hospitais que pode influenciar em consequência disso, as vendas diretas.   

Atualmente 94% do faturamento da empresa envolve algum plano de saúde 

ou alguma licitação que também pratica valores abaixo do preço de venda direta, 

sendo que em alguns casos a rentabilidade de um produto chega a ser nula, mesmo 

assim a Alfa é obrigada a cumprir visto que neste caso há contratos licitatórios 

envolvidos.   

Como não há um estudo seguro sobre a posição atual da Alfa frente ao setor 

de distribuição de material cirúrgico no Rio Grande do Sul o orçamento de vendas 

para o ano de 2015 será baseado em dados financeiros anteriores e na análise de 

gerentes de vendas e diretores que avaliaram as condições da empresa frente ao 

mercado estabelecendo um plano de ação de vendas para 2015. 

 

6.2 ANÁLISE DE DADOS FINANCEIROS DE VENDAS E LUCRATIVIDADE 

 

A análise dos dados financeiros tem como objetivo acompanhar o 

desenvolvimento financeiro da empresa nos últimos anos, verificar a rentabilidade 

dos produtos vendidos e a distribuição do faturamento ao longo dos meses.  

 

6.2.1 Análise dos faturamentos anteriores 

 

Para elaboração do orçamento de vendas de 2015 primeiramente será 

realizada a análise dos faturamentos mensais referentes aos anos anteriores, dado 

sua relevância para avaliação de características como sazonalidade, por exemplo, e 

avaliação do desenvolvimento das vendas ao longo dos anos.  

Desta forma a Tabela 1 foi estruturada conforme o faturamento mensal de 

2012 a 2014 com o desempenho monetário e um comparativo mensal dos 
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faturamentos dos anos anteriores onde podemos verificar a queda ou crescimento 

das vendas.   

 

Tabela 1 - Quadro evolutivo de vendas geral 

Mês  2012 2013 % Crescimento  2014 % Crescimento  

Janeiro   R$     3.159.661,29  R$         4.127.088,59 31% R$     4.438.103,77 8% 

Fevereiro  R$     2.926.152,02  R$         3.391.196,39 16% R$     4.832.909,28 43% 

Março  R$     2.735.212,91  R$         4.805.787,99 76% R$     5.084.712,60 6% 

Abril  R$     4.080.364,60  R$         5.726.763,95 40% R$     4.043.667,87 -29% 

Maio  R$     5.242.031,05  R$         4.911.003,09 -6% R$     4.640.913,14 -5% 

Junho  R$     4.614.702,58  R$         4.677.824,62 1% R$     4.999.355,12 7% 

Julho  R$     5.551.496,67  R$         5.401.921,38 -3% R$     5.434. 500,33 0,06% 

Agosto  R$     5.447.522,26  R$         5.895.689,49 8% 
  

Setembro  R$     4.736.859,55  R$         5.034.573,34 6% 
  

Outubro  R$     5.082.449,93  R$         5.031.798,20 -1% 
  

Novembro  R$     5.718.619,93  R$         4.551.792,96 -20% 
  

Dezembro  R$     7.369.886,22  R$         4.150.344,57 -44% 
  

Total   R$ 56.664.959,01   R$       57.705.784,57              1% R$  33.582.790,85 
 

Fonte: Relatórios sistema empresa Alfa. 

 

a) Os dados estão divididos por mês e ano de faturamento com o somatório total ao final de 
cada ano conforme relatório de notas fiscais emitidas, respeitada CFOP (Código Fiscal de 
Operações e Prestações) de vendas; 

b) O % de crescimento significa a evolução do faturamento de um ano para outro em cada 
mês e no total da coluna esta o % comparativo de crescimento entre um ano e outro. Os 
parâmetros para os índices de evolução foram obtido através da relação: (faturamento mês 
de 2013/ faturamento mês de 2012) -1 e (faturamento ano 2013/ faturamento ano 2012) - 1. 

 

De maneira geral, embora trabalhe com grandes fabricantes e tenha uma 

vasta linha de produtos para distribuir entre os anos de 2012 e 2013 o faturamento 

cresceu apenas 1%. Em 2012 a empresa faturou R$ 56 milhões e em 2013, 57 

milhões. Em 2014, transcorridos 58,33% do ano até o até o mês de julho, o 

faturamento alcançou 58% do faturado no ano anterior, logo se mantido o ritmo atual 

de vendas, não haverá grande crescimento do faturamento de 2014 em relação ao 

ano anterior.  

Nas comparações mensais é possível verificar que há variações significativas 

nos meses analisados, mas não há um padrão que justifique a sazonalidade, até 

pelo tipo de produto que é comercializado que não segue este tipo de tendência. A 

variação nas vendas está diretamente ligada às negociações de vendedores e 

clientes que abrangem situações ligadas à capacidade disponível do hospital para 

realização de procedimentos, negociações com médico responsável pelo 
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procedimento, que exceto no SUS, tem grande responsabilidade na escolha do 

material.  

Portanto, o orçamento de vendas para 2015 será anual e dividido igualmente 

entre os meses do ano em questão para acompanhamento do desempenho das 

vendas projetadas.  

 

6.2.2 Análise detalhada do faturamento de 2013 

 

A projeção de vendas de 2015 será baseada no ano de 2013, para isso serão 

analisadas as principais características do plano de vendas da Alfa conforme as 

políticas estabelecidas pela empresa, ou seja, será possível estabelecer quais os 

produtos são mais significativos frente ao faturamento e quais os produtos são mais 

rentáveis, excluindo-se assim, do planejamento de vendas de 2015, os produtos 

com baixa representatividade frente às vendas e os produtos com rentabilidade 

inferior aos padrões esperados pela Alfa.  

Para fins de projeção de orçamento, serão desconsideradas as vendas da 

empresa para empresas coligadas. Isso porque, as vendas para as empresas do 

grupo ocorrem quando há falta de material ou quando é preciso realocar produtos 

que não venderam em uma determinada região. O preço de venda para as 

empresas coligadas cobre apenas o custo do produto, fretes e impostos. O objetivo 

da Alfa é a venda para clientes que dão rentabilidade ao negócio.  

Os produtos comercializados pela empresa em questão estão divididos por 

grupos e subgrupos conforme a área de atuação. Atualmente são comercializados 

mais de 9 mil itens divididos em 320 subgrupos e 39 grupos.  

Na Tabela 2 é apresentado o faturamento da Alfa no ano de 2013 sem as 

vendas para empresas coligadas. O faturamento está dividido em grupos, com as 

quantidades vendidas e o percentual de representatividade que cada grupo tem 

frente ao faturamento de 2013.  

Os 11 primeiros grupos, dos 39 listados na Tabela 2, são responsáveis por 

82% do faturamento e 60% das unidades vendidas neste mesmo período.  
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Tabela 2 - Faturamento empresa Alfa de 2013 em grupos  

Grupo de produtos  Faturamento  Q % Rep Fat. 

Implantes endovascular   R$    10.073.543,52  669 18,57% 

Implantes boston coronaria  R$       7.046.681,00  2454 12,99% 

Acessórios artroscopia stryker  R$       5.334.591,26  8472 9,84% 

Implantes coluna  R$       4.713.960,09  3983 8,69% 

Ortopedia  R$       3.151.626,57  5912 5,81% 

Neurovascular  R$       2.949.299,86  1442 5,44% 

Equipamentos mindray  R$       2.923.075,84  388 5,39% 

Implantes artroscopia  R$       2.565.901,56  2738 4,73% 

Implantes boston perifericos  R$       1.982.433,95  1086 3,66% 

Acessórios endovascular  R$       1.982.388,48  5706 3,66% 

Acessórios cardiaca  R$       1.851.006,77  6296 3,41% 

Implantes cardiaca  R$       1.477.904,60  331 2,72% 

Neurocirurgia sophysa e outros  R$       1.446.294,46  1063 2,67% 

Implantes selantes / colas  R$       1.380.957,85  451 2,55% 

Implantes vascular  R$          765.174,02  1362 1,41% 

Descartáveis e hemostaticos  R$          659.864,75  9989 1,22% 

Implantes cirurgia geral  R$          504.091,70  612 0,93% 

Implantes trauma  R$          440.972,01  3126 0,81% 

Acessórios coluna stryker  R$          426.071,00  65 0,79% 

Acessórios ortopedia  R$          423.884,49  1560 0,78% 

Descartáveis compressas neutec  R$          314.392,55  3566 0,58% 

Insumos mindray  R$          289.122,22  924 0,53% 

Acessórios ortopedia i  R$          226.687,98  519 0,42% 

Matrizes dermicas  R$          226.504,22  37 0,42% 

Implantes ginecologia/urologia  R$          222.419,20  186 0,41% 

Implantes buco  R$          212.674,11  1659 0,39% 

Implantes proctologia  R$          195.500,00  63 0,36% 

Acessórios ortopedia ii  R$          181.193,74  463 0,33% 

Insumos stryker  R$          154.912,33  100 0,29% 

Instrumental artroscopia  R$            38.950,00  32 0,07% 

Acessórios cirurgia geral   R$            25.640,00  97 0,05% 

Insumos sophysa  R$            20.644,51  15 0,04% 

Descartáveis campos cirurgicos  R$            10.350,00  110 0,02% 

Descartáveis agulhas  R$               5.900,00  9 0,01% 

Equipamentos assistencia tecni  R$               5.242,00  2 0,01% 

Instrumental buco  R$               3.110,20  10 0,01% 

Acessórios buco  R$               3.060,00  5 0,01% 

Instrumental cardíaca  R$                  762,51  1 0,00% 

Equipamentos cardíaca  R$                  216,60  1 0,00% 

Total  R$    54.237.005,95  65504 100% 

Fonte: relatórios de faturamento empresa Alfa. 

 

a) A Tabela 2 demonstra faturamento no ano de 2013 para clientes, dividido por grupo de 
produto. Os grupos estão organizados em ordem decrescente conforme o total faturado em 
2013; 

b) O percentual de representatividade indica a participação anual do grupo em relação ao total 
faturado. Esse índice foi obtido pela razão entre o total faturado por grupo e o total faturado 
no ano de 2013; 

c) As quantidades (Q) representam o total de unidades vendidas em cada grupo. 
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Devido à quantidade de materiais envolvidos no faturamento não é possível 

estruturar um comparativo de vendas do ano de 2012 com ano de 2013 por grupo e 

subgrupo porque em 2012 os itens estavam divididos em grupos e subgrupos 

diferentes, baseados no fornecedor, e hoje encontram - se distribuídos por área de 

atuação impossibilitando a construção de um comparativo de vendas entre os 

períodos citados de forma segura. Como a Alfa atua em um mercado dinâmico, onde 

frequentemente materiais comercializados são descontinuados é preciso analisar se 

o padrão de produtos comercializados em 2013 segue a mesma tendência de 2014.  

Desta forma, foram comparados os faturamentos do 1º semestre de 2013 com 

1º semestre de 2014, com isso foi possível verificar que ocorreram oscilações de 

faturamento dentro dos grupos e subgrupos, mas a composição de produtos 

responsável por 80% do faturamento se manteve estável o que possibilita a projeção 

de vendas para 2015 com base no faturamento do ano de 2013.   

Para análise de rentabilidade os grupos de produtos comercializados em 2013 

serão desmembrados em subgrupos, assim será possível analisar detalhadamente a 

composição de produtos de cada grupo, os custos envolvidos e os preços praticados.  

A empresa espera que cada produto tenha rentabilidade média de 40% sobre 

o preço praticado, mas sabe-se que muitas vezes determinados grupos de produtos 

tem elevada significância dentro do faturamento, mesmo sem atingirem a 

rentabilidade esperada, por isso foram definidos, junto à direção da Alfa, alguns 

critérios de exclusão para os grupos e subgrupos que estão abaixo do retorno 

esperado.  

Portanto, não serão considerados para o plano de vendas de 2015 os 

produtos que enquadram - se nas características descritas abaixo: 

a) Os subgrupos de produtos que não atingiram o mínimo esperado de 40% de 

rentabilidade e que representam menos de 15% do faturamento do grupo a 

que pertencem; 

b) Subgrupos de produtos que possuem rentabilidade abaixo de 40% e que 

estão alocados em grupos de produtos com % de significância no 

faturamento abaixo de 2%; 

c) Rentabilidade abaixo de 25%, independente do percentual de 

representatividade do grupo ou subgrupo; 

d) Materiais alocados em grupos que representam menos de 0,5% do 

faturamento;  
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e) Materiais descontinuados independente de qualquer percentual.  

Para calcular a rentabilidade serão considerados o CMV (custo da mercadoria 

vendida) e os custos inerentes da venda como, impostos, comissões, despesas de 

comercialização envolvidas no processo e o preço praticado pela Alfa.  

Quanto à tributação, pela natureza dos produtos comercializados alguns produtos 

possuem isenção e outros têm taxa de imposto reduzida. Aos que são tributados serão 

consideradas as seguintes alíquotas: ICMS 17%, PIS 0,65% e COFINS 3%.   

Quanto às despesas associadas aos custos de comercialização para análise de 

rentabilidade serão consideradas as taxas de 1,5% sobre o preço referente à comissão 

e 10% sobre o preço referente às despesas comerciais (Despesas com PJ). 

Após a seleção dos subgrupos que cumprem a estimativa de retorno será 

recalculado o percentual de representatividade de cada subgrupo, visto que, com a 

alteração de qualquer valor pertencente a um grupo alterara seu percentual de 

rentabilidade frente ao faturamento.  

Devido à extensão do relatório de produtos divididos em grupos e subgrupos 

será ilustrado neste trabalho o cálculo de rentabilidade do grupo Implantes de 

cirurgia geral, conforme a Tabela 3 para exemplificar o procedimento será aplicado a 

todos os grupos e subgrupos do faturamento de 2013. 

 

Tabela 3 - Análise de rentabilidade grupo Implantes cirurgia geral  

Subgrupo  % SB  ICMS CMVu P Pu P Desp Com CuT %R 

Gramp. L. Cort 4,57% 0%  R$  222,25   R$   390,79  11,50%  R$     267,19  32% 

Gramp/ext 1,02% 0%  R$    39,92   R$   160,00  11,50%  R$       58,32  64% 

Patch tissu. 1,11% 17%  R$  666,80   R$ 2.800,00  11,50%  R$  1.464,80  48% 

Gsp gore 77,95% 0%  R$  798,66   R$3.604,88  11,50%  R$  1.213,22  66% 

Carga p/gramp. 0,21% 0%  R$    32,01   R$   178,00  11,50%  R$       52,48  71% 

Carga p/ gramp l  0,05% 0%  R$    66,93   R$   254,00  11,50%  R$       96,14  62% 

Grampeador i 0,76% 0%  R$  295,85   R$   959,40  11,50%  R$     406,18  58% 

Grampeador lg 0,38% 0%  R$  242,50   R$   634,00  11,50%  R$     315,41  50% 

Grampeador l  0,82% 0%  R$  242,50   R$1.033,00  11,50%  R$     361,30  65% 

Colonring 1,90% 0%  R$  440,00   R$   959,40  11,50%  R$     550,33  43% 

Telas cousin 1,58% 0%  R$    59,13   R$   130,30  11,50%  R$       74,11  43% 

Telas cousin jps 9,65% 0%  R$  143,48   R$  151,55  11,50%  R$     160,91  -6% 

Total grupo 2013  100%  R$       504.091,70          

Faturamento total 2013    R$  54.237.005,95          

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

A tabela é o demonstrativo de análise de rentabilidade referente ao 

faturamento de 2013 do grupo de Implantes de cirurgia geral que, conforme 
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observado na Tabela 2, representa 0,93% do faturamento do ano realizado. Na 

Tabela o grupo mencionado está desmembrado em seus subgrupos, onde:   

a) O % do subgrupo (SB) corresponde ao percentual de representatividade que 

cada subgrupo representa frente ao total faturado do grupo em 2013. O cál-

culo para obtenção desse índice é razão entre o total faturado pelo subgrupo 

e o total faturado pelo grupo no período em questão;   

b) O custo ponderado da mercadoria vendida por unidade (CMVuP) correspon-

de à média ponderada pelas quantidades vendidas e custos unitários que 

compõe cada subgrupo; 

c) O preço unitário ponderado (PuP) corresponde a média ponderada dos pre-

ços praticados nos itens que compõe cada subgrupo dada análise do fatu-

ramento de 2013. Os preços em geral não variam, mas o CMV de cada pro-

duto varia a cada reposição de estoque, por isso, serão considerados os 

custos de 2013 e as quantidades vendidas no ano em questão como base 

para as médias ponderadas descritas;  

d) O custo total unitário (CuT) é a soma do CMVuP com os impostos e as des-

pesas de comercialização. As alíquotas de impostos e as despesas de co-

mercialização foram aplicadas ao preço unitário e posteriormente somadas 

ao custo unitário, formando assim, o custo total; 

e) O percentual de rentabilidade (R) indica o retorno que cada produto possui 

consideradas às deduções de impostos e despesas variáveis incidentes sobre 

a venda. O indicador foi obtido com a seguinte dedução: 1-(CuTl / PuP). 

Analisando a rentabilidade da Tabela 3 identificamos o subgrupo Telas 

Cousin jps com rentabilidade negativa de 6%,isso porque o (CMVuP) custo unitário 

dos produtos do subgrupo é de R$ 143,48,e o preço praticado é de R$ 151,55, 

somando -se ao custo (CMVuP) o valor de R$ 2,27 referente ao percentual de 

comissão incidente sobre o preço (1,5%) e o valor de R$ 15,15 referente ao 

percentual de despesas de comercialização incidentes sobre o preço (10%), o custo 

total (CTu) chega a R$ 160,90, abaixo da expectativa da Alfa e abaixo do preço 

praticado.  

Conforme demonstrado na Tabela 3, esse subgrupo representa 9,65% do 

total do faturamento pelo seu grupo em 2013 e não será considerado no orçamento 

de vendas de 2015. Com a exclusão desse subgrupo os percentuais de 
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representatividade dos grupos e subgrupos serão alterados. O exemplo dessa 

alteração está na tabela 4.  

 

Tabela 4 - Grupo implantes cirurgia geral recalculado 

Implantes cirurgia geral após analise rentabilidade 

Subgrupo  % SB  %G ICMS    CMVu P Pu P Desp Com    CuT              RF   

Gramp. L. Cort 5,06% 0,9% 0%  R$   222,25   R$     390,79  11,50%  R$     267,19  32%  
 

Gramp/ext 1,12% 0%  R$     39,92   R$     160,00  11,50%  R$       58,32  64% 
  

Patch tissu. 1,23% 17%  R$   666,80   R$  2.800,00  11,50%  R$  1.464,80  48% 
  

Gsp gore 86,27% 0%  R$   798,66   R$  3.604,88  11,50%  R$  1.213,22  66% 
  

Carga p/gramp. 0,23% 0%  R$     32,01   R$     178,00  11,50%  R$       52,48  71% 
  

Carga p/ gramp l  0,06% 0%  R$     66,93   R$     254,00  11,50%  R$       96,14  62% 
  

Grampeador i 0,84% 0%  R$   295,85   R$     959,40  11,50%  R$     406,18  58% 
  

Grampeador lg 0,42% 0%  R$   242,50   R$     634,00  11,50%  R$     315,41  50% 
  

Grampeador l  0,91% 0%  R$   242,50   R$  1.033,00  11,50%  R$     361,30  65% 
  

Colonring 2,11% 0%  R$   440,00   R$     959,40  11,50%  R$     550,33  43% 
  

Telas cousin 1,75% 0%  R$     59,13   R$     130,30  11,50%  R$       74,11  43% 
  

Total grupo      100%  R$  455.444,00            
  

Faturamento total    R$             50.544 397,3         
  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

Neste caso, com a exclusão do subgrupo Telas cousin jps o valor total do 

faturamento do grupo diminui para R$ 45.444,00. Estendido este procedimento aos 

demais grupos observou-se que o faturamento total também foi alterado para R$ 

50.544 397,3 gerando uma nova proporção dos subgrupos em relação ao grupo e do 

grupo em relação ao faturamento total. Anteriormente o grupo representava 0,93% 

do faturamento total e com a nova configuração representará 0,9% do total de 

vendas previsto para 2015. 

Com o resultado da análise de rentabilidade aplicada ao faturamento de 2013 

foram excluídos 15 grupos e 30 subgrupos da previsão de faturamento de 2015.  

Tendo a nova configuração dos produtos do plano de vendas a Direção da 

Alfa, juntamente com gerentes de vendas estipularam crescimento de 15% sobre o 

faturamento de clientes de 2013, desta forma valor estimado para o faturamento de 

2015 será distribuído entre os grupos e subgrupos que apresentam rentabilidade 

dentro do padrão estabelecido pela Alfa.  

A Tabela 5 representa o valor monetário total de vendas estimado para o ano 

de 2015.   



37 

Tabela 5 - Projeção monetária de vendas para o ano de 2015 

Total faturado para clientes em 2013 Tx. de cres. Estimada       Valor estimado para 2015 

R$                    54. 237.005,95      15% R$     62.372.556,84 

Fonte: Direção da empresa Alfa 

 

a) O total do faturamento estimado para o ano de 2015 é R$ 62.372.556,04, 15% a mais do 
que o ano de 2013. 

 

Estimado o valor total previsto para vendas em 2015 o próximo passo foi  

fazer as divisões do valor projetado em grupos e subgrupos utilizando os 

percentuais de representatividade de cada grupo e subgrupo conforme 

remodelagem demonstrada na Tabela 4.  

Neste trabalho será ilustrado, devido a grande quantidade de subgrupos 

trabalhados, o cálculo do orçamento de 2015 do grupo Implantes de cirurgia geral 

para exemplificar o procedimento adotado em todos os grupos projetados para 2015.  

Desta forma a Tabela 6 exemplifica o cálculo da projeção de vendas do grupo 

implantes cirurgia geral para o ano de 2015. Para obter a projeção monetária para o 

grupo considerou-se o total projetado para 2015 conforme apresentado na Tabela 5 

e o percentual de representatividade do grupo, conforme remodelagem da 

apresentada na Tabela 4, onde percebemos que o percentual de representatividade 

do grupo é 0,9% e o total de vendas projetado para 2015 é R$ 62. 372.556,04, logo 

o valor de vendas projetado par ao grupo será o produto desses dois dados, ou seja, 

R$ 561.353,00. O total projeta par ao grupo em questão foi distribuído em seus 

subgrupos conforme o percentual de representatividade de cada um.  

Com as projeções monetárias calculadas em cada subgrupo foram calculadas 

as quantidades a serem vendidas (Q), desta forma foram considerados os valores 

projetados para cada subgrupo que compõe o grupo e o preço médio praticado em 

cada subgrupo, assim obteve-se através da divisão do faturamento projetado para 

cada subgrupo pelo preço médio unitário PMu praticado em cada subgrupo a 

quantidade necessária a ser vendida par atingir a projeção de faturamento nos 

subgrupos e consequentemente no grupo.  

 

 

  



38 

Tabela 6 - Total projetado do grupo Implantes Cirurgia geral dividido por 

subgrupos Projeção vendas 2015 grupo de implantes cirurgia geral 

Subgrupo  % Grupo  % SB  Preço venda       Q         Total projetado  

Gramp. L. Cort 0,90% 5,06%  R$   390,79  73  R$   28.404,46  
 

Gramp/ext 
 

1,12%  R$   160,00  39  R$     6.287,15  
 

Patch tissu. 
 

1,23%  R$2.800,00  2  R$     6.904,64  
 

Gsp gore 
 

86,27%  R$3.604,88  134  R$ 484.279,24  
 

Carga p/gramp. 
 

0,23%  R$   178,00  7  R$     1.291,11  
 

Carga p/ gramp l  
 

0,06%  R$   254,00  1  R$        336,81  
 

Grampeador i 
 

0,84%  R$   959,40  5  R$     4.715,37  
 

Grampeador lg 
 

0,42%  R$   634,00  4  R$     2.357,68  
 

Grampeador l  
 

0,91%  R$1.033,00  5  R$     5.108,31  
 

Colonring 
 

2,11%  R$   959,40  12  R$   11.844,55  
 

Telas cousin 
 

1,75%  R$   130,30  75  R$     9.823,68  
 

Total  100%      359  R$ 561.353,00  
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

a) A Tabela 6 apresenta a projeção de vendas do grupo Implantes de cirurgia geral com a 
projeção de faturamento do grupo para 2015 dividida em subgrupos com o preço unitário 
ponderado (PuP) de cada subgrupo e a quantidade (Q);  

b) O preço de venda é a média dos preços unitários praticados nos subgrupos; 
c) O valor estimado para o faturamento do grupo é dado pelo percentual de representatividade 

do grupo (% Grupo) multiplicado pelo total monetário de vendas estimado para 2015;  
d) O valor estimado de vendas para cada subgrupo é definido pela multiplicação do percentual 

de representatividade do subgrupo (% Subgrupo) pelo total monetário estimado para o 
grupo;  

e) As quantidades (Q) foram deduzidas através dos métodos estudados anteriormente onde  
RT = Q. P, onde:  

 

RT = receita total; 

Q = quantidades  

P= preço ponderado unitário  

 

Estendido o procedimento exemplificado na Tabela 6 aos demais grupos, 

temos a previsão de faturamento para 2015, dividida em grupos e com as 

quantidades projetadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Projeção de vendas para 2015  

Orçamento de vendas para 2015 

Previsão de vendas   R$   62.372.556,84      

Grupo de produtos  % Rep Fat. valor estimado  Q 

Implantes endovascular  19,11%  R$   11.919.395,61  760 

Implantes boston coronaria 13,36%  R$     8.332.973,59  2891 

Acessórios artroscopia stryker 10,11%  R$     6.305.865,50  9989 

Implantes coluna 8,94%  R$     5.576.106,58  4694 

Ortopedia 5,97%  R$     3.723.641,64  7855 

Neurovascular 5,59%  R$     3.486.625,93  1874 

Equipamentos mindray 5,54%  R$     3.455.439,65  464 

Implantes artroscopia 4,86%  R$     3.031.306,26  3223 

Implantes boston perifericos 3,76%  R$     2.345.208,14  1138 

Acessórios endovascular 3,76%  R$     2.345.208,14  5726 

Acessórios cardiaca 3,50%  R$     2.183.039,49  7145 

Implantes cardiaca 2,80%  R$     1.746.431,59  303 

Neurocirurgia sophysa e outros 2,74%  R$     1.709.008,06  965 

Implantes selantes / colas 2,63%  R$     1.640.398,24  534 

Implantes vascular 1,60%  R$         997.960,91  1020 

Implantes cirurgia geral 0,90%  R$         561.353,01  359 

Implantes trauma 0,84%  R$         523.929,48  3584 

Acessórios coluna stryker 0,83%  R$         517.692,22  397 

Acessórios ortopedia 0,80%  R$         498.980,45  1830 

Descartaveis compressas neutec 0,54%  R$         336.811,81  3806 

Insumos mindray 0,54%  R$         336.811,81  1159 

Acessórios ortopedia i 0,43%  R$         268.201,99  568 

Matrizes dermicas 0,43%  R$         268.201,99  44 

Implantes ginecologia/urologia 0,42%  R$         261.964,74  198 

Total 100,00%  R$   62.372.556,84  60526 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 
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7 ORÇAMENTO DE COMPRAS E ANÁLISE DOS FORNECEDORES  

 

Para projeção do orçamento de Compras será necessário analisar os 

fornecedores já que alguns, como Stryker, por exemplo, fixam metas para o setor de 

compras. Neste caso a Alfa é obrigada a cumprir o contrato de compra que 

normalmente pode ser dissolvido ao longo do ano. Nessa negociação são 

estipuladas também as linhas que deverão ser compradas, podendo o cliente 

renegociar caso um produto que não tem procura prejudique a rentabilidade do 

grupo. As revisões dos contratos se dão conforme as necessidades do cliente ou do 

fornecedor e nem sempre as decisões tomadas são vantajosas para Alfa, mas 

trabalhar com fornecedores importantes e garantir a exclusividade na 

comercialização de alguns produtos são uma das estratégias adotadas pela 

empresa para manutenção da competitividade. 

Segue na Tabela 8 o demonstrativo dos fornecedores que estipulam metas de 

compras anuais. Essas negociações garantem para Alfa a exclusividade na 

comercialização desses produtos e para o fornecedor as garantias de cotas de 

distribuição de seus produtos. Atualmente a empresa trabalha com 36 fornecedores 

e apenas os 3 maiores fazem exigências de compra mínima anual, são eles: Stryker, 

Gore, e Boston que representam um investimento anual de 14,2 milhões de reais. 

Os demais fornecedores respeitam as praças de comercialização, mas sem nenhum 

acordo formal.  
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Tabela 8 - Meta anual de compra por fornecedor 

Meta de compra anual por fornecedor  

Fornecedor  Grupo de produtos fornecidos  Meta de compra anual   

Stryker 

Acessórios artroscopia stryker 

R$                    7.000.000,00 

Implantes coluna 

Ortopedia 

Neurovascular 

Equipamentos  

Implantes artroscopia 

Implantes selantes / colas 

Implantes trauma 

Acessórios coluna stryker 

Implantes endovascular 

Implantes vascular  

Implantes cirurgia geral 

Acessórios ortopedia 

Equipamentos mindray 

Equipamentos mindray 

Gore 

Implantes endovascular 

R$                    3.700.000,00 

Implantes vascular  

Implantes cirurgia geral 

Acessórios cardiaca 

Acessórios ortopedia 

Insumos mindray 

Boston 
Implantes boston coronaria 

R$                    3.500.000,00 
Acessórios endovascular 

Total  R$                 14.200 000,00 

Fonte: relatórios setor de compras Alfa 

 

a) Na Tabela 8 estão descritos os fornecedores e os grupos de produtos 

trabalhados por cada fornecedor; 

b) Na última coluna representa o total da meta de compra, em reais, 

estabelecido por cada fornecedor no período de 1 ano; 

c) Entre os grupos e subgrupos de produtos não há critério de compra. O valor 

deve ser distribuído conforme a quantidade de material comercializado em 

cada área. Por isso torna-se conveniente elaborar a planilha de compras 

juntamente com a planilha de orçamento de vendas.  

A Tabela 10 traz o orçamento de compras para o ano de 2015. Esse 

orçamento foi comparado ao orçamento de vendas na Tabela 7 e à Tabela 8 para 

verificar se os valores projetados para 2015 cumprem as exigências dos 

fornecedores. Caso houvesse divergência de valores seria preciso ajustar algumas 
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áreas para que cumpram as metas estabelecidas. O total estimado para o 

orçamento de compras de 2015 é de R$ 22.684 852,43, totalizando 60.526 

unidades. 

Na projeção do orçamento de compras para o ano de 2015 foram utilizadas 

as quantidades estimadas para venda em 2015, e o CMVu ponderado (custo médio 

unitário) de cada subgrupo de produto, desta forma a Tabela 9 traz a ilustração dos 

cálculos aplicados aos demais grupos do orçamento de vendas de 2015, onde o 

total orçado para cada subgrupo é o produto da quantidade projetada no orçamento 

de vendas de 2015 e do custo médio unitário ponderado de cada subgrupo, desta 

forma o valor total de compras orçado para o grupo é o somatório dos custos de 

produtos orçados em cada subgrupo.   

 

Tabela 9 - Projeção de compras por subgrupos 

Orçamento de compras 2015 - Implantes cirurgia geral 

Subgrupo  Q Proj. orç .de vendas CMVuP Total compras 

Gramp. L. Cort 73  R$    222,25   R$     16.224,25  

Gramp/ext 39  R$      39,92   R$        1.556,88  

Patch tissu. 2  R$    666,80   R$        1.333,60  

Gsp gore 134  R$    798,66   R$   107.020,44  

Carga p/gramp. 7  R$      32,01   R$           224,07  

Carga p/ gramp l  1  R$      66,93   R$              66,93  

Grampeador i 5  R$    295,85   R$        1.479,25  

Grampeador lg 4  R$    242,50   R$           970,00  

Grampeador l  5  R$    242,50   R$        1.212,50  

Colonring 12  R$    440,00   R$        5.280,00  

Telas cousin 75  R$      59,13   R$        4.434,75  

Total 359    R$   139.802,67  
Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

Na Tabela está o exemplo do grupo de Implantes cirurgia geral, cuja 

quantidade (Q) projetada para vendas em 2015, é de 359 unidades distribuídas em 

subgrupos conforme o exemplo da Tabela 6.  

Após estender o procedimento adotado na Tabela 9 a todos os grupos, 

analisou-se a quantidade projetada no orçamento de vendas atingiria a meta de 

compra estipulada pelo fornecedor. Como as estimativas de compras atingiram as 

metas fixadas não foi preciso alterar o orçamento de vendas para 2015. 

O orçamento de compras para 2015 está demonstrado na Tabela 10, onde os 

produtos estão alocados por fornecedor e por grupo de produtos. Alguns produtos 
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possuem mais de um fornecedor, desta forma, é mais fácil acompanhar o orçamento 

de compras por fornecedor e não por produto.  

 

Tabela 10 - Orçamento de compras para 2015 

Fornecedor  Grupo de produtos  Q  CMV T  

Biocardio Implantes cardíacos 303  R$        263.410,96  
Boston  Implantes Boston coronária 2891  R$     3.504.239,85  

Acessórios endovascular 5  R$          11.475,65  
Implantes Boston periféricos 1138  R$        502.795,52  

Cousin Implantes ginecologia/urologia 198  R$          78.267,36  

Eduwards Acessórios cardíaca 1935 
 Gore Implantes endovascular  760  R$     4.610.783,33  

Acessórios ortopedia i 568  R$        106.499,80  
Acessórios endovascular 5721  R$        755.281,82  
Implantes vasculares  1020  R$        390.832,92  
Implantes cirurgia geral 259  R$        126.584,64  
Acessórios ortopedia 1830  R$        273.254,94  
Acessórios cardíaca 780  R$        684.674,99  

Gunze Matrizes dérmicas 44  R$          43.989,26  

Hyperbranch Implantes selantes / colas 41  R$          26.014,47  
Iol Implantes coluna 129  R$          17.634,50  

Implantes artroscopia 1040  R$        389.191,25  
Mdt Implantes coluna 272  R$          60.195,56  

Ortopedia 126  R$          16.223,32  
Mindray Equipamentos mindray 464  R$     1.607.774,14  

Insumos mindray 1159  R$        174.526,00  

Najing  Implantes cirurgia geral 100  R$          13.218,03  

Neutec Descartáveis compressas neutec  3806  R$          70.745,36  

Ortocir Implantes artroscopia 581  R$          61.974,24  

Sophysa Neurocirurgia sophysa e outros 965  R$        516.001,11  

Stryker Acessórios artroscopia stryker 9989  R$     2.096.800,14  

 Implantes coluna 4293  R$        932.116,80  

 Ortopedia 7729  R$     2.543.950,69  

 Neurovascular 1874  R$        909.624,49  

 Implantes artroscopia 1602  R$        575.916,77  

 Implantes trauma 3584  R$        144.746,59  

 Acessórios coluna stryker 397  R$          58.158,51  

 Implantes selantes / colas 493  R$        669.077,73  

Terumo  Acessórios cardíaca 4430  R$        448.871,68  

Total   60526  R$ 22.684.852,43  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

a) Tabela 10 traz o orçamento de compras para 2015 dividido por fornecedor e grupo de 
produtos; 

b) As quantidades (Q) para o orçamento tem como base o orçamento de vendas para 2015;  
c) O CMV Total para 2015 foi obtido através da soma dos custos obtidos em cada subgrupo.  
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8 ESTRUTURA DO ORÇAMENTO DAS DESPESAS  

 

O Orçamento de despesas para 2015 terá como objetivo estabelecer quotas 

para os gastos de cada atividade e com isso controlar as saídas de caixa e evitar 

que desperdícios comprometam o lucro da Alfa.  

O primeiro passo será dividir o orçamento de despesas em atividades 

conforme método de custeio ABC. O método ABC, como estudado anteriormente 

prevê os recursos que são direcionados para cada atividade da empresa, desta 

forma será necessário avaliar a estrutura organizacional para definir as atividades e 

alocar os recursos necessários à realização das mesmas. Conforme a Tabela 11 as 

atividades estão divididas em três grupos dado a influência no processo operacional 

da Alfa.  

 

Tabela 11 - Definições das atividades da Alfa 

Atividades diretas Atividades indiretas Atividades de apoio 

Faturamento  Orçamentos Atividades técnicas 

LoLogística /distribuição Licitações F   Financeiro/administrativo 

Marketing /Vendas  Compras Atendimento recepção 

F  Financeiro/ cobrança  Controle de qualidade Higienização 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

O segundo passo consistirá em apurar os recursos necessários para o 

desenvolvimento de cada atividade. Os valores serão levantados junto ao plano de 

contas da empresa onde estão os registros dos gastos por tipo de despesa e por 

centro de custo. As despesas terão somatório anual, mas terão uma média mensal 

para acompanhamento das despesas realizadas em relação ao modelo proposto. A 

planilha de acompanhamento por atividade será desenvolvida de forma integrada 

com orçamento de vendas proposto para 2015 que está apresentado com valor 

monetário anual, mas será dividido em doze partes iguais para obtermos a média 

mensal esperada. Com isso será possível acompanhar o desempenho financeiro da 

Alfa e fazer os ajustes quando necessário. 
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8.1 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ESTIMAÇÃO DAS DESPESAS 

 

Em 2013 as despesas representaram 39% do total faturado, no 1º semestre 

de 2014 representavam 32%, em 2015 a meta é reduzir para 30% o total geral de 

despesas. 

Para 2015, a Alfa aposta em uma política de redução de despesas, com isso 

a Diretoria quer estabelecer redução de 15% nas despesas que não sofrem 

influências do faturamento e do ambiente externo como despesas com viagens, e 

despesas e veículos. 

No entanto, a tendência é que haja aumento em alguns casos, já que o 

crescimento projetado para o faturamento de 2015 é de 15% e algumas despesas 

são diretamente proporcionais às vendas, além disso, está previsto ajuste salarial de 

7% em novembro de 2014. Sem a elaboração de projetos de mudança nos processo 

as despesas continuarão a crescer, e por isso a Alfa quer implantar em 2015 

algumas medidas para que o quadro geral de despesas se mantenha em 30% frente 

ao total faturado. 

Com algumas políticas educativas será possível reduzir algumas despesas 

em 15%, outras sofrerão aumento proporcional ao faturamento ou serão reajustadas 

conforme previsão legal, como é o caso dos salários, por exemplo. Logo abaixo está 

a divisão das despesas conforme os reajustes e a base de cálculo: 

a) Despesas que serão reduzidas em 15% e terão como base a média mensal 

das despesas realizadas no 1º semestre de 2014: 

 Informática; 

 Anúncios/publicações/publicidade; 

 Assinatura de jornais e revistas; 

 Cartório e correios; 

 Comemorações e eventos, 

 Computadores e periféricos, 

 Congressos e eventos; 

 Despesas com clientes; 

 Energia elétrica; 

 Honorários advocatícios; 

 Honorários de consultoria; 

 Manutenção geral / predial; 
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 Material de escritório; 

 Material de limpeza e higiene; 

 Móveis e utensílios; 

 Refeitório; 

 Telefone fixo / celular direto; 

 Veículos; 

 Veículos equipe comercial; 

 Viagens e hospedagens equipe comercial; 

 Água. 

 

b) Despesas que sofrerão reajuste de 7% em relação ao valor praticado no 1º 

semestre de 2014, conforme informações do escritório contábil que 

assessora a Alfa: 

 Salários - ADM; 

 Salario - comercial; 

 INSS - comercial; 

 INSS - ADM; 

 Sindicato CML; 

 Sindicato ADM; 

 IRPF s/salários - ADM; 

 IR s/salários - comercial; 

 FGTS - ADM; 

 FGTS - COMERCIAL; 

 13º Salário - comercial; 

 13º Salário - ADM; 

 Férias - comercial; 

 Férias - ADM; 

Para cálculo referente aos impostos e encargos sociais referentes a salários e 

outros rendimentos como comissões, serão utilizadas as seguintes alíquotas abaixo, 

incidentes sobre salários e rendimentos bruto dos funcionários. 

 Alíquotas de retenção de IR (imposto de renda): 

o Até R$ 1787,77 - alíquota zero; 

o De R$ 1.787,78 até R$ 2.679,29 - alíquota 7,5%; 

o De R$ 2.679,30 até R$ 3.572,43 - alíquota 15%; 
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o De R$ 3.572,44 até 4.463,81 - alíquota 22,5%; 

o Acima de 4.463,81 - alíquota de 27,5%. 

 Alíquota FGTS (Fundo de garantia por tempo de serviço): 

o Alíquota única 8% 

 Alíquota INSS (Instituto Nacional Seguro Social) possui alíquota paga pela 

empresa e alíquota paga pelo funcionário. 

o Alíquota recolhida pela Alfa referente à Seguridade Social e outros 

encargos sociais - 26,8% 

o Alíquota retida (paga pelo funcionário) 

o Até R$ 1.317,07 - alíquota 8%; 

o De R$ 1.317,08 até 2.195,12 - alíquota 9%; 

o De R$ 2.195,13 até R$ 4.390,24 - alíquota 11%. 

o Fonte: Contador empresa Alfa. 

c) Despesas que não sofrerão ajustes, mantendo a média mensal praticada no 

1º semestre de 2014. Embora algumas despesas relacionadas como aluguel 

e assistência médica, por exemplo, possam sofrer reajustes não será consi-

derado para o orçamento de 2015, pois tratam-se apenas de possibilidades 

e por isso levarão em conta o mesmo orçamento de 2014: 

 Assistência médica comercial; 

 Assistência medica - ADM; 

 Seguro pessoal ADM; 

 Seguro pessoal comercial; 

 Aluguel/condomínio; 

 Cursos e treinamentos - equipe interna; 

 Cursos e treinamentos - comercial; 

 Prêmios e bônus ADM; 

 Prêmios e bônus comercial; 

 Vale alimentação - ADM; 

 Vale alimentação - comercial; 

 Vale transporte ADM; 

 Entidades de classe; 

 Aluguel/condomínio; 

 Seguro de ocupação; 

 Taxas de fiscalização; 
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 Honorários contábeis; 

 Segurança e vigilância; 

 Seguro p/ remessa de mercadoria; 

 Uniformes; 

 IPTU; 

 Telefone celular equipe Comercial; 

 Tarifas de cobrança. 

d) Despesas tributárias e outras despesas relacionadas ao montante faturado 

e que possuem alíquota fixa serão calculadas com base na estimativa de 

vendas. Para calcular a média mensal para 2015 o orçamento anual de 

vendas projetado para 2015 será dividido em doze meses e sobre esse va-

lor será aplicado o percentual decorrente de cada despesa: 

 Comissões de representantes; 

 Despesa com PJ; 

 IRPJ; 

 CSLL; 

Percentuais aplicados para cálculo das despesas com pessoal de vendas: 

 Comissões de representantes - alíquota de 1,5%. 

 Despesa com PJ - alíquota de 10%. 

Alíquotas de impostos empresa Alfa 

A Alfa adota o regime de lucro presumido recolhido trimestralmente e, 

portanto a base de cálculo possui as seguintes deduções para IR e CSLL: 

 IRPJ (Imposto de renda Pessoa Jurídica): 

o Receita operacional bruta trimestral 

(-) Devoluções do período 

= Receita operacional líquida trimestral. 

o Base de cálculo = Receita operacional líquida trimestral x alíquota lucro 

presumido2 + Receitas financeira trimestrais. 

o Base de cálculo do adicional = R$ 60.000,00 (R$ 20.000,00 por mês) 

o Valor a recolher adicional = base cálculo do adicional x alíquota IRPJ 

adicional.3 

 

                                            
2
 Lucro presumido IR referente à venda de mercadorias – alíquota 8%. 

3
 Alíquota adicional IRPJ é 10%. 
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o Valor do imposto Base de cálculo x alíquota IRPJ4. 

o Valor total a recolher = Valor do imposto + Valor a recolher adicional. 

 CSLL (contribuição social sobre o lucro líquido): 

o Base de cálculo CSLL = receita operacional líquida trimestral x alíquota 

presumida CSLL sobre vendas5 + Receitas financeiras. 

o Valor do imposto = Base de cálculo CSLL x alíquota CSLL6. 

e) As despesas que variam conforme o orçamento, mas que não possuem alí-

quotas fixas serão calculadas com base no crescimento esperado das ven-

das para 2015, ou seja, espera -se um crescimento de 15% em relação a 

2013, no entanto esse percentual de variação será aplicado às despesas 

que utilizarão como base a média mensal do  1ª semestre de 2014  isso por-

que em 2014 a empresa adotou seguro próprio para mercadorias reduzindo 

significativamente as despesas com frete, além disso outras alterações fo-

ram feitas como  a troca de fornecedor de embalagens por exemplo, e essas 

mudanças alteraram as contas para 2014 tornando difícil fazer as estimati-

vas com base em 2013. 

 Fretes a clientes; 

 Embalagens; 

 Fretes de fornecedores; 

 Despesas com importação 

Nas tabelas a seguir as despesas apresentarão valores com média mensal, 

visto que a maior parte das despesas se mantém constante ao longo dos meses, 

com isso poderá ser realizado acompanhamento para controlar as despesas que 

estiverem fora da previsão e assim fazer ajustes necessários. 

Despesas eventuais, ou seja, que não fazem parte do escopo da atividade 

não serão consideradas para a projeção de 2015. 

 

8.2 ORÇAMENTOS DESPESAS ATIVIDADES DIRETAS 

 

As atividades diretas constituem o processo principal da empresa e estão 

relacionadas diretamente com a comercialização de produtos pela empresa Alfa. 

                                            
4
 Alíquota IRPJ é 15%. 

5
 Alíquota presumida CSLL sobre vendas é 12%. 

6
 Alíquota CSLL é 9%. 
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Figura 2 -Visualização processo principal da ALFA 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2014. 

 

As despesas relacionadas às atividades diretas representam 25% do 

faturamento da Alfa e concentram o maior número de funcionários da empresa. São 

58 funcionários em um total de 82. 

As despesas com vendas são as mais impactantes representando 82% do 

total de despesas diretas. Parte destas despesas está relacionada diretamente com 

faturamento como é o caso das comissões e das despesas com PJ.  

Seguindo os parâmetros estabelecidos anteriormente para o orçamento de 

despesas de 2015 a Tabela 12 foi construída baseada na atividade principal da 

empresa. As atividades diretas consomem 1,2 milhões ao mês, mais de 15 milhões 

ao ano entre salários, encargos sociais, benefícios e despesas de comercialização.  

 

Tabela 12 - Despesas relacionadas às atividades diretas 

Orçamentos das atividades diretas 

Atividade de faturamento 

Tipo de despesas Orçamento mensal 2015 Gasto anual 2015 

Salários R$                          18.511,00 R$                                 222.132,00 

FGTS R$                           1.786,90 R$                                  21.442,80 

IRPF s/salários  R$                              492,20 R$                                    5.906,40 

Vale alimentação  R$                           2.898,00 R$                                  34.776,00 

Vale transporte R$                              295,00 R$                                    3.540,00 

Sindicato   R$                                70,00 R$                                       840,00 

13º Salário  R$                           1.542,58 R$                                  18.511,00 

Férias  R$                              514,14 R$                                    6.169,72 

Total media mensal R$                          26.109,83 R$                                 313.317,92 

Atividade de logística e distribuição 

Tipo de despesas Orçamento mensal  2015 Gasto anual  2015 

Assistência medica  R$                              540,00 R$                                    6.480,00 

Cursos e treinamentos R$                              460,00 R$                                    5.520,00 

FGTS R$                           2.428,90 R$                                  29.146,80 

INSS R$                           9.191,30 R$                                 110.295,60 

IRPF s/salários R$                           1.520,74 R$                                  18.248,85 

Salários  R$                          20.974,80 R$                                 251.697,64 

13º Salário R$                          19.716,97 R$                                 236.603,62 

Férias  R$                           6.990,90 R$                                  83.890,82 

Seguro pessoal  R$                                70,00 R$                                       840,00 

Sindicatos   R$                              267,50 R$                                    3.210,00 

Telefone fixo / celular diret R$                                93,50 R$                                    1.122,00 

Vale alimentação  R$                           3.312,00 R$                                  39.744,00 

Vale transporte  R$                              570,00 R$                                    6.840,00 

Vendas Faturamento  
Distribuição/ 

logística  
Financeiro/ 
cobrança 
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Orçamentos das atividades diretas 

Atividade de faturamento 

Tipo de despesas Orçamento mensal 2015 Gasto anual 2015 

Continua   

Veículos internos R$                              395,25 R$                                    4.743,00 

Fretes a clientes R$                        110.480,85 R$                              1.325.770,20 

Embalagens para frete R$                           2.338,00 R$                                  28.056,00 

Total media mensal R$                        179.350,71 R$                              2.152.208,54 

Orçamento atividade de contas a receber/ cobrança 

Tipo de despesas Orçamento mensal para 2015 Gasto anual 2015 

Assistência medica  R$                                60,00 R$                                       720,00 

FGTS  R$                              818,55 R$                                    9.822,60 

INSS  R$                           3.103,00 R$                                  37.236,00 

IRPF s/salários  R$                              706,20 R$                                    8.474,40 

Salários  R$                           7.072,70 R$                                  84.872,40 

13º Salário R$                              589,39 R$                                    7.072,70 

Férias  R$                              196,44 R$                                    2.357,33 

Seguro pessoal  R$                                19,80 R$                                       237,60 

Sindicatos   R$                                87,74 R$                                    1.052,88 

Vale alimentação   R$                              828,00 R$                                    9.936,00 

Total media mensal R$                          13.481,83 R$                                 161.781,91 

Orçamento atividade de vendas 

Tipo de despesas Orçamento mensal 2015 Total ano 2015 

Assistência medica l R$                            2.129,40 R$                                     25.552,80 

Comissões de representantes R$                          77.680,06 R$                                    932.160,73 

Congressos e eventos R$                             1.400,00 R$                                       16.800,00 

Despesas com clientes R$                          14.219,33 R$                                      170.63,90 

Despesas com pj R$                        517.867,07 R$                                  6.214.404,90 

FGTS  R$                         14.764,85 R$                                     177.178,26 

INSS   R$                         47.950,45 R$                                     575.405,43 

IR s/ salários  R$                        31.136,49 R$                                     373.637,86 

Salário  R$                      124.892,58 R$                                  1.498.710,96 

Férias  R$                          3.468,89 R$                                       41.626,70 

13º salário R$                        10.407,72 R$                                     124.892,58 

Seguro pessoal  R$                            286,96 R$                                         3.443,52 

Sindicato  R$                          2.897,28 R$                                       34.767,36 

Telefone celular  R$                          3.985,75 R$                                       47.829,00 

Vale alimentação  R$                       12.006,00 R$                                     144.072,00 

Veículos equipe  R$                      160.977,40 R$                                  1.931.728,80 

Viagens e hospedagem R$                        31.863,96 R$                                     382.367,55 

Total media mensal R$                    1.057.934,20 R$                            12.695.210,34 

Total das despesas diretas R$  1.274.806,89 R$  15.290 482,74 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

a) A primeira coluna relaciona as despesas decorrentes das atividades diretas com as 
projeções de despesas de um mês da atividade na 1ª coluna e o total de 12 meses das 
atividades na 2ª coluna; 

b) Despesas relacionadas a férias na coluna referente à representação mensal retratam a 
obrigação ao colaborador. Representam 1/12 do total devido e os pagamentos ocorrem 
conforme os critérios estabelecidos pela Alfa. 
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8.3 ORÇAMENTOS DAS ATIVIDADES INDIRETAS E ATIVIDADES DE APOIO 

 

As atividades indiretas são relacionadas às atividades técnicas, atividades de 

controladoria e apoio. Os setores são interdependentes, portanto não seguem um 

fluxo, as atividades podem ser realizadas simultaneamente ao processo principal e 

estão vinculadas a controle e administração da ALFA. As atividades indiretas estão 

divididas em 9 departamentos com 24 funcionários, são eles: Orçamentos, 

Licitações, Atividades técnicas, Controle de qualidade, compras, financeiro, 

atendimento e higienização. As despesas com atividades indiretas representam 2% 

do faturamento geral e, com exceção dos fretes, tem pouca variação. A Tabela 13 

traz o orçamento das Atividades Indiretas para 2015 respeitando os critérios de 

reajuste estabelecidos anteriormente. 

 

Tabela 13 - Orçamento das Despesas indiretas para 2015 

Orçamento das Atividades indiretas 

Atividade de orçamentos  

Tipo de despesas  Orçamento mensal 2015  Gasto anual 2015 

Assistência médica   R$                              180,00   R$                                    2.160,00  

FGTS  R$                              540,96   R$                                    6.491,52  

INSS  R$                           1.951,91   R$                                  23.422,92  

IRPF s/salários  R$                              126,89   R$                                    1.522,68  

Salários   R$                           4.622,00   R$                                  55.464,00  

13º Salário   R$                              385,17   R$                                    4.622,00  

Férias   R$                              128,38   R$                                    1.540,51  

Seguro pessoal   R$                                19,86   R$                                       238,32  

Sindicato    R$                              181,23   R$                                    2.174,76  

Vale alimentação    R$                              818,00   R$                                    9.816,00  

Total media mensal   R$                           8.954,39   R$                                107.452,71  

Atividade de Licitações 

Tipo de despesas  Orçamento mensal 2015 Gasto anual 2015 

Assistência medica   R$                                60,00   R$                                       720,00  

FGTS  R$                              220,77   R$                                    2.649,24  

INSS  R$                           1.019,40   R$                                  12.232,80  

IRPF s/ salários  R$                                36,85   R$                                       442,20  

Salários   R$                           2.392,00   R$                                  28.704,00  

13º Salário  R$                              199,33   R$                                    2.392,00  

Férias   R$                                66,44   R$                                       797,25  

Seguro pessoal   R$                                  9,24   R$                                       110,88  

Sindicato    R$                                91,10   R$                                    1.093,20  

Vale alimentação    R$                              414,00   R$                                    4.968,00  

Total media mensal   R$                           4.509,13   R$                                  54.109,57  

Atividade de Compras  

Tipo de despesas  Orçamento mensal 2015 Gasto anual 2015 

Assistência medica   R$                              120,00   R$                                    1.440,00  
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Orçamento das Atividades indiretas 

Atividade de orçamentos  

Continua   

FGTS  R$                              646,57   R$                                    7.758,84  

INSS  R$                           2.565,61   R$                                  30.787,32  

IRPF s/ salários  R$                              405,24   R$                                    4.862,88  

Salários   R$                           5.637,00   R$                                  67.644,00  

13º Salário   R$                              469,75   R$                                    5.637,00  

Férias   R$                              156,57   R$                                    1.878,81  

Seguro pessoal  R$                                19,84   R$                                       238,08  

Sindicatos    R$                              297,66   R$                                    3.571,92  

Vale transporte   R$                              140,00   R$                                    1.680,00  

Veículos equipe   R$                              100,00   R$                                    1.200,00  

Vale alimentação    R$                              818,00   R$                                    9.816,00  

Total media mensal   R$                         11.376,24   R$                                136.514,85  

Atividade de Controle de qualidade 

Tipo de despesas  Orçamento mensal   2015 Gasto anual 2015 

Honorários de consultoria  R$                           1.848,00   R$                                  22.176,00  

FGTS  R$                              239,22   R$                                    2.870,64  

INSS  R$                              864,85   R$                                  10.378,20  

IRPF s/ salários  R$                                56,87   R$                                       682,44  

Salários   R$                           2.018,00   R$                                  24.216,00  

13º Salário  R$                              168,17   R$                                    2.018,00  

Férias   R$                                56,05   R$                                       672,60  

Seguro pessoal   R$                                  9,94   R$                                       119,28  

Vale alimentação    R$                              414,00   R$                                    4.968,00  

Total media mensal   R$                           5.675,10   R$                                  68.101,16  

Atividade  técnica  

Tipo de despesas  Orçamento mensal 2015 Gasto anual 2015 

Assistência medica   R$                              120,00   R$                                    1.440,00  

Sindicatos    R$                                60,37   R$                                       724,44  

FGTS  R$                              390,50   R$                                    4.686,00  

INSS  R$                           1.684,91   R$                                  20.218,92  

IRPF s/ salários  R$                              108,71   R$                                    1.304,52  

Salários   R$                           4.530,00   R$                                  54.360,00  

13º Salário   R$                              377,50   R$                                    4.530,00  

Férias   R$                              125,82   R$                                    1.509,85  

Seguro pessoal   R$                                19,84   R$                                       238,08  

Assist técnica   R$                           1.526,25   R$                                  18.315,00  

            Telefone celular                            R$                               100,00   R$                                    1.200,00 

Vale alimentação  R$                              714,00   R$                                    8.568,00  

Viagens e hospedagem  R$                              200,00   R$                                    2.400,00  

Vale alimentação    R$                              828,00   R$                                    9.936,00  

Total media mensal   R$                         10.785,90   R$                               129.430,81  

Atividade Financeira / administrativa 

Tipo de despesas  Orçamento mensal  2015 Gasto anual a 2015 

Assistência medica   R$                              240,00   R$                                    2.880,00  

Sindicato    R$                                98,97   R$                                    1.187,64  

FGTS   R$                           2.292,00   R$                                  27.504,00  

INSS   R$                           7.775,00   R$                                  93.300,00  

IRPF s/ salários  R$                           4.360,00   R$                                  52.320,00  

Salários  R$                         35.643,00   R$                                427.716,00  
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Orçamento das Atividades indiretas 

Atividade de orçamentos  

Conclusão   

13º Salário  R$                           2.970,25   R$                                  35.643,00  

Férias   R$                              989,98   R$                                  11.879,81  

Seguro pessoal   R$                                34,80   R$                                       417,60  

Vale alimentação   R$                           2.070,00   R$                                  24.840,00  

Veículos equipe  R$                           1.528,00   R$                                  18.336,00  

Total media mensal   R$                         58.002,00   R$                               696.024,05  

Atividades de atendimento e higienização 

Tipo de despesas  Orçamento mensal  2015 Gasto anual 2015 

Assistência médica   R$                              735,00   R$                                    8.820,00  

FGTS  R$                              214,27   R$                                    2.571,24  

INSS  R$                              764,50   R$                                    9.174,00  

Salários   R$                           2.306,00   R$                                  27.672,00  

13º Salário   R$                              192,17   R$                                    2.306,00  

Férias   R$                                64,05   R$                                       768,59  

Seguro pessoal   R$                                27,72   R$                                       332,64  

Vale alimentação    R$                           1.242,00   R$                                  14.904,00  

Total media mensal   R$                           5.545,71   R$                                  66.548,47  

Total de Despesas indiretas  R$                       104.848,47   R$                             1.258.181,63  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

a) A primeira coluna relaciona as despesas decorrentes das atividades indiretas com as 
projeções de despesas de um mês da atividade na 1ª coluna e o total de 12 meses das 
atividades na 2ª coluna; 

b) Despesas relacionadas a férias na coluna referente à representação mensal retratam a 
obrigação ao colaborador. Representam 1/12 do total devido e os pagamentos ocorrem 
conforme os critérios estabelecidos pela Alfa. 
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9 ORÇAMENTO DE DESPESAS GERAIS 

 

As despesas gerais estão associadas, em sua maioria, a gastos com 

ocupação, e outras despesas não rateadas nos quadros de atividades da ALFA. 

Essas despesas representam 2% do faturamento e por não terem uma regra geral 

de reajuste serão considerados para o orçamento de 2015 os valores praticados em 

2014. A Tabela 14 traz o orçamento projetado para 2015 referente às despesas 

gerais. 

 

Tabela 14 - Orçamento das despesas gerais para 2015 

Despesas gerais  

Tipo de despesas - plano de contas  Orçamento mensal  para 2015 Gasto anual projetado para 2015 

Agua  R$                              428,50   R$                                    5.142,00  

Aluguel/condomínio  R$                          14.417,00   R$                                 173.004,00  

 Informática  R$                          14.010,00   R$                                 168.120,00  

Energia elétrica  R$                           3.840,00   R$                                  46.080,00  

Honorários advocatícios  R$                           4.806,00   R$                                  57.672,00  

Honorários contábeis  R$                          14.157,00   R$                                 169.884,00  

IPTU  R$                           1.080,00   R$                                  12.960,00  

Refeitório  R$                           1.472,00   R$                                  17.664,00  

Segurança e vigilância  R$                          15.831,00   R$                                 189.972,00  

Seguro de ocupação   R$                              875,00   R$                                  10.500,00  

Total media mensal   R$                          70.916,50   R$                                 850.998,00  

Despesas financeiras 

Tipo de despesas - plano de contas  Orçamento mensal  para 2015 Gasto anual projetado para 2015 

Juros s/ financiamentos  R$                          18.150,50   R$                                 217.806,00  

Tarifas de cobrança  R$                           5.706,59   R$                                  68.479,08  

Total media mensal   R$                          23.857,09   R$                                 286.285,08  

Total   R$                          94.773,59   R$                              1.137.283,08  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

A Tabela 14 demonstra os gastos gerais da empresa com ocupação, 

infraestrutura e com despesas financeiras. Representam 1,8% do total de despesas, 

algumas delas podem sofrer reajustes, mas como não há um padrão essas 

despesas serão reajustadas ao longo do próximo ano.  
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10 ORÇAMENTO DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS PARA 2015 

 

As despesas tributárias estão associadas ao faturamento e seguem os 

parâmetros descritos anteriormente quanto às alíquotas praticadas, os períodos e 

sistemas de apuração. Os impostos que incidem sobre as notas fiscais podem ser 

não - cumulativos7 e são recolhidos mensalmente, portanto o valor de imposto 

gerado nem sempre corresponderá ao total a ser pago. Para fins de orçamento 

serão calculados os impostos gerados. Os impostos incidentes sobre o lucro são 

recolhidos a cada três meses. Para cálculo da projeção dos impostos devidos será 

utilizada a média mensal de vendas dada pela divisão da projeção do faturamento 

anual para 2015 em doze meses.  

Considerações: alguns impostos como IPI, ICMS, PIS e COFINS são isentos 

ou têm alíquota zero para alguns produtos, portando o cálculo para os impostos em 

questão terá base de cálculo diferente da média mensal geral. Para apurar a base 

de cálculo os valores referentes aos produtos com incidência dos impostos foram 

destacados da projeção de vendas para 2015 e somados separadamente. Os 

cálculos referentes aos impostos estão demonstrados nas Tabelas 14 e 15.   

 

Tabela 15 - Base de cálculo referente a produtos com incidência de impostos.  

Imposto Faturamento ano Média mensal  

IR / CSLL ( fat. total)  R$                  62.144.048,97   R$               5.178.670,75  

Total de itens com ICMS   R$                  18.697.383,59   R$               1.558.115,30  

Total de itens com IPI   R$                    2.848.158,70   R$                  237.346,56  

Total de itens com PIS e COFINS  R$                  15.913.053,21   R$               1.326.087,77  

 Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

A Tabela 15 traz a base de cálculo utilizada para cada imposto. A base é o 

somatório das receitas da Alfa que possuem incidência de impostos.  

  

                                            
7
 Impostos  não cumulativos: na etapa subsequente dos processos produtivos e/ou de comercializa-

ção, não incide sobre o mesmo imposto/tributo pago/recolhido na etapa anterior. Exemplos: IPI e 
ICMS. 
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Tabela 16 - Orçamento de impostos para 2015 

Imposto Alíquota Base de cálculo mensal Valor do imposto Recolhimento 

ICMS 17%  R$                   1.558.115,30  
 R$        
264.879,60  Mensal 

IPI 8%  R$                      237.346,56   R$         18.987,72  Mensal 

PIS 0,65%  R$                   1.326.087,77   R$           8.619,57  Mensal 

COFINS 3%  R$                   1.326.087,77   R$         39.782,63  Mensal 

IR(PJ) 15%  R$                      414.293,66   R$         97.573,41  Trimestral 

CSLL 9%  R$                   5.178.670,75   R$         55.929,64  Trimestral 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

A tabela 16 traz o resultado da aplicação da alíquota de impostos sobre a 

base, e a distinção dos impostos com recolhimento mensal e trimestral.  
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11 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 

 

O controle do orçamento projetado terá como objetivo acompanhar as metas 

estabelecidas nos planos de vendas e nos orçamentos das atividades para 

concretização dos objetivos estabelecidos.  

A Tabela 17 ilustra o modelo e controle orçamentário que servirá de 

acompanhamento e deverá ser preenchido mensalmente. Nele estão contidas as 

médias mensais das metas projetadas em cada orçamento, fazendo um comparativo 

do valor projetado com valor realizado para que haja acompanhamento e ajustes 

quando necessário, e ainda traz o total acumulado realizado que representa o 

somatório das despesas no decorrer dos meses.  

A tabela também traz o faturamento médio mensal e o CMV médio mensal é o 

custo médio mensal das mercadorias vendidas. Os valores foram obtidos através da 

divisão do orçamento de compras para 2015 por doze e do orçamento de vendas de 

2015 dividido por doze.  

A média mensal de faturamento é de R$ 5.178 670,75 enquanto a média 

mensal de despesas fica em torno de R$ 1.959 601,53, representando 37% do 

faturamento mensal.  

A Tabela 17 está sintetizada pela praticidade gerada no acompanhamento 

mensal do setor financeiro, mas esta tabela será desmembrada em suas atividades 

conforme as tabelas de despesas diretas e indiretas para que os gestores de cada 

área possam acompanhar suas metas e sinalizar rapidamente a ocorrência de 

despesas extras.  

Na demonstração abaixo o orçamento gerencial apresenta apenas alguns 

meses para exemplificar o procedimento adotado, o controle original é composto por 

doze meses com a média mensal projetada em cada atividade, o realizado em cada 

mês e o total realizado durante o ano.  
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Tabela 17 - Planilha de controle orçamentário 

Controle orçamentário 

    Realizado  Total Projetado 2015 Acumulado/ 

Controle mensal  por atividade  Média mensal projetada jan/15 fev/15 dez/15 
 

realizado 

Faturamento médio mensal 
projetado 

 R$              5.178.670,75  
       R$      62.144.048,97    

CMV médio mensal   R$             1890404,53         R$      22684854,43    

Atividades Diretas  R$              1.274.206,89         R$      15.290.482,74    

Faturamento   R$                   26.109,83  

   
 R$           313.317,92  

 Vendas   R$              1.055.264,53  

   
 R$      12.663.174,37  

 Logística/ Distribuição   R$                 179.350,71  

   
 R$        2.152.208,54  

 Contas a receber   R$                   13.481,83         R$           161.781,91    

Atividades indiretas   R$                 104.848,47         R$        1.258.181,63    

Orçamentos   R$                     8.954,39  
   

 R$           107.452,71  
 Licitações   R$                     4.509,13  

   
 R$             54.109,57  

 Compras  R$                   11.376,24  
   

 R$           136.514,85  
 Controle de qualidade  R$                     5.675,10  

   
 R$             68.101,16  

 Assistência técnica   R$                   10.785,90  
   

 R$           129.430,81  
 Financeiro/ administrativo   R$                   58.002,00  

   
 R$           696.024,05  

 Atendimento/ higienização  R$                     5.545,71  
   

 R$             66.548,47  
 Despesas gerais   R$                   70.916,50         R$           850.998,00    

Despesas financeiras   R$                   23.857,09         R$           286.285,08    

Despesas com impostos   R$                 485.772,58         R$        5.829.270,95    

IPI  R$                   18.987,72  
   

 R$           227.852,70  
 ICMS  R$                 264.879,60  

   
 R$        3.178.555,21  

 PIS   R$                     8.619,57  
   

 R$           103.434,85  
 COFINS   R$                   39.782,63  

   
 R$           477.391,60  

 IR / CSLL  R$                 153.503,05  
   

 R$        1.842.036,60  
 Total de despesas   R$              1.959.601,53         R$      23.515.218,39    

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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12 PROJEÇÃO DO DRE (DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO)  

 

A projeção do DRE para 2015 considera todos os orçamentos projetados para 

2015. Seguindo o planejamento financeiro exposto a Alfa terá como resultado líquido 

do exercício de 2015 cerca de 16 milhões, no ano realizado a empresa obteve lucro 

de 11,2 milhões. Com a expectativa de crescimento em 15% nas vendas de 2013 e 

a adoção de políticas de redução de despesas a Alfa terá crescimento de 30% no 

resultado líquido do exercício projetado para 2015. 

 

Tabela 18 - DRE projetado para 2015 

DRE Projetado para 2015 

Receita operacional bruta   R$   62.144.048,97  

Venda de produtos   R$   62.144.048,97  

Serviços   R$                          -    

(-) Deduções    

Impostos incidentes sobre a venda   R$     3.987.234,35  

ICMS  R$     3.178.555,21  

IPI   R$         227.852,70  

PIS / COFINS  R$         580.826,44  

Receita operacional líquida  R$   58.156.814,62  

Custo das mercadorias vendidas (CMV)  R$   22.684.854,43  

Resultado operacional bruto   R$   35.471.960,19  

(-) Despesas operacionais    

Despesas com vendas   R$   12.663.174,37  

Despesas administrativas  R$     4.736.487,99  

(-) Despesas financeiras líquidas   R$         122.025,81  

Despesas financeiras   R$         217.806,00  

Receitas financeiras   R$           95.780,19  

Resultado operacional antes do IR e CSLL  R$   17.950.272,02  

Provisão para IR   R$     1.236.880,98  

Provisão para CSLL  R$         671.155,73  

Resultado líquido do exercício  R$   16.042.235,31  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

a) A Receita operacional bruta corresponde ao total de vendas projetado para 2015; 
b) A receita operacional líquida corresponde à receita bruta - deduções da receita; 
c) Lucro operacional bruto corresponde a receita operacional líquida – CMV;  
d) O lucro operacional líquido corresponde ao lucro operacional bruto - despesas operacionais; 
e) O resultado corresponde ao resultado antes do IR e CSLL - os impostos sobre o lucro.  
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12.1 ANÁLISE DRE DO ANO REALIZADO E ANO PROJETADO 

 

Com o objetivo de visualizar os resultados propostos na projeção financeira 

de 2015 foi realizado o comparativo entre o DRE projetado para 2015 e o DRE do 

ano de 2013 contemplando análise vertical (AV) e análise Horizontal (AH). Desta 

forma é possível visualizar as principais mudanças sugeridas, bem como impactos 

gerados por essas mudanças. 
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Tabela 19 - Análise vertical e horizontal DRE 2013 e 2015 

DRE Projetado e realizado 2013 AV 2015 AV AH 

Receita operacional bruta   R$   57.705.784,57  
 

 R$   62.144.048,97  
 

7% 

Venda de produtos   R$   54.237.005,95  
 

 R$   62.144.048,97  
 

15% 

Serviços   R$                           -    
 

 R$                           -    
 

0% 

(-) Deduções  
    

0% 

Impostos incidentes sobre a venda   R$     2.633.451,05  
 

 R$     3.987.234,35  
 

34% 

ICMS  R$     1.560.140,96  
 

 R$     3.178.555,21  
 

51% 

IPI   R$         215.837,00  
 

 R$        227.852,70  
 

5% 

PIS / COFINS  R$         857.473,09  
 

 R$        580.826,44  
 

-48% 

Receita operacional líquida  R$   55.072.333,52  100%  R$   58.156.814,62  100% 5% 

Custo das mercadorias vendidas (CMV)  R$   23.017.919,07  42%  R$   22.684.854,43  39% -1% 

Resultado operacional bruto   R$   32.054.414,45  58%  R$   35.471.960,19  61% 10% 

(-) Despesas operacionais   R$   18.935.245,90  34%  R$   17.399.662,36  30% -9% 

Despesas com vendas   R$   11.419.449,24  21%  R$   12.663.174,37  22% 10% 

Despesas administrativas  R$     7.515.796,66  14%  R$     4.736.487,99  8% -59% 

(-) Despesas financeiras líquidas   R$         104.998,64  0%  R$        122.025,81  0% 14% 

Despesas financeiras   R$         207.505,94  0%  R$        217.806,00  0% 5% 

Receitas financeiras   R$         102.507,30  0%  R$          95.780,19  0% -7% 

Resultado operacional antes do IR e CSLL  R$   13.014.169,91  24%  R$   17.950.272,02  31% 27% 

Provisão para IR   R$     1.148.115,69  2%  R$     1.236.880,98  2% 7% 

Provisão para CSLL  R$         623.222,47  1%  R$        671.155,73  1% 7% 

Resultado líquido do exercício  R$   11.242.831,75  20%  R$   16.042.235,31  28% 30% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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Para análise vertical foi considerada a Receita Operacional líquida como base 

de cálculo para as demais contas do DRE, desta forma todas as contas abaixo desta 

conta representarão um percentual sobre valor da Receita Operacional Líquida. 

Como resultado da análise Vertical (AV), é possível concluir que o resultado 

operacional bruto representava, em 2013, 58% da Receita Operacional líquida 

aumentando sua participação para 61% em 2015. Esse aumento é resultado da 

análise de rentabilidade dos produtos para projeção de vendas de 2015, visto que 

houve diminuição de representatividade do CMV de 42% em 2013 para 39% em 

2015. 

A melhora do quadro de representatividade do Lucro líquido do exercício de 

20% sobre a Receita operacional líquida em 2013 para 28% em 2015 também está 

associada com a diminuição das despesas administrativas de 14% em 2013 para 

8% em 2015. 

De modo geral, como percebemos na Análise Horizontal (AH) o resultado 

líquido do exercício aumentará 30% em 2015, como consequência do aumento das 

vendas em 7%, redução das despesas em 9% e redução do CMV em 1%.  

Desta forma o comparativo do ano realizado frente ao ano projetado deixa 

claro o objetivo do plano financeiro de melhorar a rentabilidade da Alfa através de 

um plano de diminuição de despesas e análise de rentabilidade dos produtos 

comercializados.   
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13 PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA 2015 

 

Para projeção de fluxo de caixa para o ano de 2015 primeiro serão avaliadas 

as entradas e saídas do ano de 2013. Praticamente todas as entradas são oriundas 

das vendas e os prazos concedidos em 90% das vendas, segundo informações do 

gerente de contas a receber da Alfa, são parceladas em 30, 60 e 90 dias. 

Raramente os clientes pagam a vista ou dão algum valor de entrada.   

Segundo dados do gerente de contas a pagar os fornecedores são pagos em 

60, 90 e 120 dias e em alguns casos quando o volume de compras é elevado a Alfa 

financia os pagamentos aos fornecedores em até 24 vezes. Os demais pagamentos 

ocorrem em no máximo 30 dias. Na Tabela 20 estão as entradas e saídas da Alfa no 

ano de 2013 e 1º semestre de 2014. 

 

Tabela 20 - Entradas e saídas 2013 e 1º semestre 2014 

Entradas e saídas 2013 a 1º semestre 2014 

   Pagamentos    Recebimentos   Saldo  

jan/13  R$     4.522.630,45   R$     5.111.843,92   R$         589.213,47  

fev/13  R$     4.812.789,40   R$     3.445.423,66  -R$     1.367.365,74  

mar/13  R$     3.281.321,31   R$     3.365.374,50   R$           84.053,19  

abr/13  R$     4.276.749,05   R$     4.274.958,96  -R$             1.790,09  

mai/13  R$     3.617.999,73   R$     4.208.323,77   R$         590.324,04  

jun/13  R$     4.297.046,00   R$     4.349.965,00   R$           52.919,00  

jul/13  R$     4.542.398,00   R$     4.828.541,00   R$         286.143,00  

ago/13  R$     4.442.036,80   R$     5.787.069,00   R$     1.345.032,20  

set/13  R$     4.195.809,00   R$     4.377.734,50   R$         181.925,50  

out/13  R$     5.001.240,00   R$     5.598.793,00   R$         597.553,00  

nov/13  R$     3.682.802,00   R$     4.244.778,00   R$         561.976,00  

dez/13  R$     4.555.696,00   R$     4.945.203,00   R$         389.507,00  

jan/14  R$     4.835.277,00   R$     4.301.756,00  -R$        533.521,00  

fev/14  R$     3.960.508,00   R$     3.880.238,00  -R$          80.270,00  

mar/14  R$     3.947.118,00   R$     5.112.333,28   R$     1.165.215,28  

abr/14  R$     4.844.834,00   R$     4.230.394,00  -R$        614.440,00  

mai/14  R$     4.045.500,00   R$     5.216.977,00   R$     1.171.477,00  

jun/14  R$     6.459.841,00   R$     6.945.500,00   R$         485.659,00  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

a) Os ingressos representam todas as entradas de caixa nos períodos mencionados; 
b) As saídas correspondem a todos os pagamentos realizados nos períodos mencionados;  
c) O saldo corresponde às entradas - as saídas. 
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Através da análise dos dados percebe - se que a Alfa tem déficit de recursos, 

principalmente nos primeiros meses do ano, isso porque embora não haja 

sazonalidade nas vendas há um aumento da inadimplência no início do ano. 

Segundo informações do gerente de contas a receber, a inadimplência ao 

longo do ano é de 5%, mas chega a 12% nos primeiros meses do ano, isso porque 

alguns clientes postergam os pagamentos de suas duplicatas e renegociam os 

prazos de maneira que esses valores são recuperados cerca de 60 a 90 dias após o 

vencimento das duplicatas. Para suprir essas necessidades de caixa a Alfa faz 

reserva de recursos e em alguns casos recorre a financiamentos para o pagamento 

de fornecedores.  

Com base nessas informações será projetado o fluxo de caixa para 2015 pelo 

método direto, tendo em vista os seguintes dados:  

 Saldo de caixa atual da Alfa de R$ 7.823 702,12; 

 As previsões de vendas de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014, pois 

afetarão os recebimentos de Janeiro, Fevereiro e Março de 2015; 

 Projeção de valores recebidos considerando os prazos médios de 

recebimento de 30, 60 e 90 dias conforme tabela 20; 

 Projeção de vendas para 2015;  

 Projeção de pagamento de fornecedores considerando os pagamentos em 

30, 60 e 90 dias conforme Tabela 19;  

 Projeção de pagamentos mensais estabelecidos nos orçamentos de 

atividades para 2015. 

A tabela 21 ilustra a estimativa de compras trimestral, desta forma o valor 

projetado no orçamento de compras para 2015 foi dividido em quatro partes, 

estabelecendo - se o valor recomendável a ser investido a cada trimestre. 
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Tabela 21 - Projeção de compras x pagamentos a fornecedores para 2015 

Pagamento e compra fornecedores de produtos 2015 

  Compra  Pagamento  

Janeiro  R$     5.671.213,11  
 Fevereiro  

 
 R$     1.890.404,37  

Março  
 

 R$     1.890.404,37  

Abril   R$     5.671.213,11   R$     1.890.404,37  

Maio 
 

 R$     1.890.404,37  

Junho 
 

 R$     1.890.404,37  

Julho  R$     5.671.213,11   R$     1.890.404,37  

Agosto 
 

 R$     1.890.404,37  

Setembro 
 

 R$     1.890.404,37  

Outubro  R$     5.671.213,11   R$     1.890.404,37  

Novembro 
 

 R$     1.890.404,37  

Dezembro 
 

 R$     1.890.404,37  

Total   R$   22.684.852,43   R$   20.794.448,06  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

a) Para elaboração da Tabela 21, foi estabelecida uma cota de compras ao trimestre que foi 
obtida com a divisão do total projetado para as compras de produtos para 2015 em quatro 
partes iguais; 

b) Os pagamentos aos fornecedores foram divididos em 30, 60 e 90 dias, baseado nas 
negociações de compra direto com fornecedor.  

 

A Tabela 22 ilustra os recebimentos projetados segundo a previsão de receita 

nos messes de outubro, novembro e dezembro de 2014 e a previsão de vendas de 

2015. 

 

Tabela 22 - Projeção de vendas x recebimentos 2015 

Vendas x  recebimento 2015 

Mêses  Previsão de vendas  Recebimento 

out/14  R$       4.900.000,00  
 nov/14  R$       4.900.000,00  
 dez/14  R$       4.900.000,00  
 jan/15  R$       5.178.670,00   R$     4.900.000,00  

fev/15  R$       5.178.670,00   R$     4.992.890,00  

mar/15  R$       5.178.670,00   R$     5.085.780,00  

abr/15  R$       5.178.670,00   R$     5.178.670,00  

mai/15  R$       5.178.670,00   R$     5.178.670,00  

jun/15  R$       5.178.670,00   R$     5.178.670,00  

jul/15  R$       5.178.670,00   R$     5.178.670,00  

ago/15  R$       5.178.670,00   R$     5.178.670,00  

set/15  R$       5.178.670,00   R$     5.178.670,00  

out/15  R$       5.178.670,00   R$     5.178.670,00  

nov/15  R$       5.178.670,00   R$     5.178.670,00  

dez/15  R$       5.178.670,00   R$     5.178.670,00  

Total   R$     76.844.040,00   R$   61.586.700,00  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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I) Na coluna previsão de vendas estão alocadas as previsões de vendas para 

os respectivos meses. As previsões referentes a 2014 foram calculadas com 

base na média mensal de faturamento da Alfa até setembro de 2014. As 

previsões de vendas de 2015 foram obtidas através da divisão do 

faturamento total projetado para 2015 em doze vezes; 

II) A coluna de recebimentos é o somatório das receitas que tem previsão de 

recebimento nos respectivos meses, considerando o prazo médio de 

recebimentos de 30, 60 e 90 dias. 

 

Após determinação das entradas e saídas de caixa como: pagamentos de 

fornecedores, financiamentos, despesas projetadas para o ano de 2015 e 

recebimentos foi projetado o fluxo de caixa para o ano de 2015 conforme Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Fluxo de caixa projetado para 2015 

Fluxo de caixa projetado para 2015 

Atividades operacionais    

Recebimentos de clientes  (+)  R$   61.586.700,00  

Pagamento a fornecedores (-)  R$   20.794448,06  

Pagamentos a funcionários (-)  R$     3.340.513,80  

Impostos sobre a folha (-)  R$     1.681.975,32  

Impostos sobre a venda (-)  R$     3.987.234,35  

Impostos sobre o lucro  R$     1.908.036,71  

Contas a pagar (-)  R$   12.663.458,32  

Disponibilidades Atividades operacionais   R$   11.198.968,89  

Atividades de financiamento   R$                           -    

Novos empréstimos (+)  R$                           -    

Amortização de empréstimos (-)  R$     7.173.816,95  

Emissão de debêntures (+)  R$                           -    

Integralização de capital (+)  R$                           -    

Pagamento de dividendos (-)  R$     3.000.000,00  

Rendimentos aplicação financeira   R$                           -    

Disponibilidades Atividades de investimento   R$     1.025.151,94  

Disponibilidades no início do período  R$     7.823.702,12  

Disponibilidades no final do período  R$     14. 860 918,61  
Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

Considerando a inadimplência de 5% a Alfa termina o exercício de 2015 com 

excedente de caixa de 14 milhões. Com a organização das compras e pagamentos 

de fornecedores será possível cumprir com os pagamentos de fornecedores sem a 
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necessidade de novos financiamentos, evitando assim o endividamento da empresa 

no longo prazo. A Alfa possui R$ 7.173816,95 de financiamentos com pagamento 

em até um ano e R$ 1.748646,45 em até 2 anos. Utilizando as reservas de caixa é 

possível reduzir significativamente a introdução de recursos de terceiros para 

financiar compras com fornecedores evitando assim o comprometimento dos 

exercícios posteriores. 

No caso da Alfa torna-se mais vantajoso não aplicar o excedente de caixa e 

utiliza-lo como recurso na compra de produtos do que tomar empréstimos, visto que 

os rendimentos de aplicações financeiras não superam os juros pagos oriundos dos 

financiamentos e ainda. No último ano foi possível acumular saldo em caixa para fins 

de reserva o que possibilita a organização do fluxo de caixa para 2015 da maneira 

proposta na Tabela 21 e fará com que outros investimentos possam ser feitos com o 

excedente de caixa para ao exercício de 2016. 
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo estruturar um planejamento financeiro para 

empresa Alfa e para isso foram reunidas informações de vários setores e da Direção 

da empresa a fim de elaborar um orçamento financeiro para o ano de 2015. 

O Orçamento estabeleceu metas de vendas e compras e também 

estabeleceu um limite para as despesas geradas para cada atividade. Além disso, 

pela primeira vez, analisou-se a rentabilidade dos produtos comercializados pela 

empresa, direcionando desta forma foco dos investimentos para os produtos mais 

rentáveis da empresa. Com isso pretendeu-se aumentar o faturamento e melhorar a 

rentabilidade da empresa.  

O principal benefício da elaboração do orçamento financeiro para 2015 se 

dará pela determinação de uma direção, já que a empresa não possui planejamento 

estratégico. Desta forma a definição de metas para cada área e a definição de 

resultado a ser alcançado dá aos gestores da empresa uma visão integrada das 

suas atividades, trazendo maior consciência na tomada de decisões. Como vimos na 

problemática abordada a empresa não trabalhava com a perspectiva de orçamentos 

e quando o gestor tomava a decisão de comprar, por exemplo, não via como essa 

decisão afetaria os demais setores da empresa, consequentemente muitos materiais 

eram comprados de forma equivocada e venciam no estoque ou eram negociados 

de forma desordenada prejudicando o caixa da empresa. Nesse sentido, o 

planejamento financeiro será importante para que a empresa consiga sintonizar suas 

atividades e melhorar seus resultados.  

No entanto, para que o planejamento financeiro tenha os resultados propostos 

nesse trabalho é fundamental que a Alfa elabore junto aos gerentes dos diversos 

setores o planejamento e o controle gerencial para o próximo ano que possibilitem o 

cumprimento das metas propostas nesse trabalho.  

O grande desafio deste trabalho foi unir as informações informais de 

funcionários e diretores, com as informações extraídas dos relatórios gerencias e 

estabelecer um objetivo que fosse coerente com a atual situação gerencial e 

financeira da empresa. Além disso, foi necessário conversar com os principais 

gerentes para que fossem estabelecidas metas de vendas e de despesas que 

fossem factíveis no atual contexto empresarial.   
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Mesmo com dificuldades em reunir informações foi possível elaborar o 

planejamento de vendas que foi o ponto de partida para elaboração do orçamento 

de compras e dos orçamentos de despesa de acordo com as metas proposta pela 

direção da empresa. Dessa forma foi possível sincronizar as atividades da Alfa 

através dos orçamentos e assim organizar os dados financeiros da empresa que era 

o objetivo deste trabalho, deixando claro para os gestores as metas necessárias 

para atingir os resultados financeiros esperados.  

Embora a Alfa não tenha explorado ainda todo seu potencial esse foi o 

primeiro passo para que outras questões sejam pensadas, desta forma a sugestão 

da autora para esse trabalho é que a Alfa analise seus processos de trabalho, pois 

grande parte das despesas que impactam na rentabilidade da empresa provém de 

processos de trabalho ultrapassados. O foco deste estudo foi o planejamento 

financeiro, mas sem uma proposta de mudança efetiva não acontecerão melhoras 

financeiras expressivas.  
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