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A importância da ferramenta orçamento empresarial na tomada de decisões. 

 

1. RESUMO 

A pesquisa aborda sobre a utilização do orçamento empresarial como ferramenta 

de tomada de decisões, ante as incertezas econômicas. Diante de um quadro de 

crescimento acelerado que o país vem percebendo e de acordo com as perspectivas 

futuras de queda de crescimento, o orçamento para as empresas é uma ferramenta 

importante para ações e investimentos. Trata-se de um estudo de caso de empresa 

prestadora de serviços, com enfoque em uma mão de obra cada vez mais escassa e 

despreparada no momento nacional. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Trata-se de um Estudo de Caso de micro empresa do segmento de prestação de 

serviços na área de Limpeza e Conservação, Vigilância e Recepção de visitas 

(Portaria). 

O orçamento é a parte principal para percepção do resultado no período 

seguinte. 

Baseado em dados do período anterior, pode-se fazer projeções e estimativas 

fiéis sobre a rentabilidade e futuro da empresa. 

O orçamento é elaborado, principalmente a partir de dados coletados no período 

atual e projetado para o futuro. 

O fluxo de caixa, investimentos, contratação e manutenção de pessoal, matéria 

prima, enfim, todos os setores dependem da disponibilidade de orçamento para o 

futuro saudável da empresa. 

 

3. OBJETIVOS 

Como objetivo da pesquisa, pretende-se verificar qual a importância do 

orçamento para a empresa e levar ao conhecimento dos gestores e colaboradores, a 

fim de conseguir resultados expressivos na união para a confecção do mesmo.  

 



4. METODOLOGIA 

O trabalho será desenvolvido através de um estudo de caso em 

que busca-se comprovar que o orçamento empresarial é uma 

ferramenta essencial para o empresário na tomada de decisões.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Conceito de Orçamento e sua História 

Segundo Silva et al (2010) o orçamento surgiu da necessidade do 

mercado, levando as empresas em busca da perfeição e da concorrência. 

Devido à globalização, constantes mudanças vêm ocorrendo no ambiente dos 

negócios, fazendo com que as empresas aprimorem seus processos de 

planejamento, avaliação, e controle, tanto do seu fluxo de caixa, quanto das 

operações de receitas, despesas e investimentos. 

De acordo Silva et al (2010), atualmente, o planejamento nas empresas 

é uma ferramenta de gestão, que além de necessária para tomada de 

decisão, evita o mau uso dos recursos, resultando na observação da 

relevância do orçamento empresarial na otimização dos resultados. 

Ainda de acordo com Silva et al (2010),  o orçamento é um instrumento fundamental 

para a empresa, independente de seu porte e ramo de atividade, pois é um plano 

estratégico que estabelece metas para um determinado período, conduzindo a 

empresa aos seus objetivos. Quando uma empresa opta por elaborar um orçamento, 

além do levantamento dos dados e agrupamento dos mesmos, é necessário um 

acompanhamento mensal das variações dos orçamentos. 

Ainda para Silva et al (2010), antigamente o orçamento limitava-se aos 

gastos referentes às despesas, atualmente é uma ferramenta de tomada de 

decisão, aplicada a qualquer tipo de empresa, pequeno, médio ou grande 

porte independente de sua natureza, com ou sem fins lucrativos, privada, 

estatal ou filantrópica. O orçamento é uma prévia de despesas e 

investimentos dentro de uma organização. Para Lunkes (2000), em um 

cenário de restrição generalizada de recursos, a definição prévia de despesas 

e investimentos evita dispêndios desordenados e sem critérios, assegurando, 

assim, o emprego mais eficiente desses recursos. 



Segundo Silva et al (2010), as técnicas de planejamento orçamentário depois 

de consagradas na administração pública gradativamente estenderam-se a empresa 

privada. 

O orçamento empresarial serve de plano financeiro, plano estratégico que 

leva a empresa a atender seus objetivos para o  controle das operações a curto e 

longo prazo. 

“Um orçamento é um plano financeiro que estabelece, da forma mais precisa 

possível, como se espera que transcorram os negócios de um departamento ou de 

uma empresa, geralmente num prazo mínimo de um ano.” (PARSLOE e WRIGHT, 

2001, p. 11). 

 

6. RESULTADOS PRELIMIRARES 

Até o momento, pode-se dizer que gerenciar processos e controlar custos 

organizacionais é o gerenciamento eficaz e eficiente de recursos de diferentes tipos.  

O orçamento e o planejamento se fundem em uma unidade que transforma e 

direciona decisões importantes para a saúde da empresa. 

A pesquisa está nos direcionando para entender a profundidade da ferramenta 

orçamento e a sua real importância. 
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