


• Com o quê se quer trabalhar?

• Você tem conhecimento/habilidade para trabalhar no setor?

• Você tem reserva de estoque de motivação para começar?
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• É fundamental que no momento do planejamento sejam levados em 
conta todos os aspectos financeiros:

1. Visíveis;

2. Invisíveis;

• Ex: Restaurante;
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• Para Santos (2011), o planejamento financeiro empresarial pode ter início
em qualquer etapa do empreendimento. O mais recomendado é que seja
feito mesmo antes de iniciar;

• Segundo Mandelli (2009), o conceito de planejamento financeiro deve ser
fragmentado em planejamento e finanças. Pelo dicionário, planejamento é
traçar metas, elaborar planos direcionados a peculiaridades do projeto que
se almeja por em prática;

• Já as finanças, encaixando-se no meio empresarial ou particular,
discutindo-se a distribuição e aplicação dos recursos.
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• Maximização de riqueza da empresa (aumentar a diferença entre custos
e receitas) e do acionista (distribuir lucros aos acionistas)=> superando
risco;

• Perspectiva de longo prazo: as empresas levam anos se estruturando e
se posicionando: investimentos em tecnologia, novos produtos, equipe;

• Risco/retorno;

• Política de dividendos;
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• Decisões financeiras:

1. Investimentos;

2. Financiamentos;

3. Destinação de lucros;
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• A partir desta aula começaremos a abordar as ferramentas 
financeiras. 

• A primeira que será comentada é o orçamento.
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• “É um plano financeiro estratégico de uma administração para um
determinado período”, ou seja, o orçamento você sempre irá elaborar
antes de receber ou pagar;

• Orçamento é uma peça onde se fixa despesas, custos e estima receitas;

• Um orçamento é uma espécie de antecipação daquilo que vai
acontecer nas finanças da empresa;
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• Essa orçamentação deve ser feita com base em previsões. Pode ser
usado também aquilo que aconteceu em um período passado, mas
nunca se limitando a copiar o que já aconteceu;

• O capital é escassos, existem fluxos de entradas e saídas, retornos
exigidos, comparar alternativas;

10



• Para Nascimento (2006, p.6), “Orçamento é um instrumento de formalização.
Neste intuito, representa a quantificação das metas e objetivos da empresa,
através de modelos contábeis prospectivos;

• Para Prado, Cordeiro e Salanek Filho (2009, p. 197) “O orçamento é um
instrumento de natureza econômica com objetivo de prever determinadas
quantias que serão utilizadas para determinados fins”.

• Segundo Catelli, o orçamento pode ser sumarizado como um plano de ação
detalhado, desenvolvido e distribuído como um guia para as operações e
como uma base parcial para subsequente avaliação de desempenho;
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Atividade Diária
1. Podemos definir planejamento financeiro como:

a) É um controle relacionado apenas para anotar toda a movimentação de

dinheiro que circula na empresa, sem prévia observação dos gastos.

b) É um processo de controle dos custos e das despesas que ocorrem na

empresa e não inclui o controle das receitas.

c) É um processo de desenvolvimento e implementação de um plano
personalizado que fixa despesas e estima receitas para evitar ou resolver
problemas financeiros com objetivos de alcançar metas previamente
determinadas.

d) É um processo de elaboração de um plano de contingência para
somente evitar endividamento bancário.
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Atividade Diária
2. Qual a vantagem competitiva que existe entre uma empresa que 
utiliza planejamento financeiro e uma que não usa?
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Atividade Diária
1.Um orçamento é uma espécie de antecipação daquilo que vai acontecer
nas finanças da empresa. Toda empresa deve elaborar um orçamento.
Assim, teremos uma ideia clara daquilo que possivelmente seja recebido e
também daquilo que possivelmente seja pago. O orçamento também pode
ser definido como uma espécie de:

a) Giro

b) Apenas registro

c) Pagamento

d) Previsão

e) Custo

14


