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Pesquisa recente aponta 
que a ausência de um 
Plano de Negócio e de 
Orçamento estão entre os 
fatores que mais geram 
dificuldades na gestão 
empresarial. 

Fonte: Sebrae / Datafolha 



Dado recente publicado 
pelo CRCRS indica que 
76% de micro e pequenas 
empresas encerram suas 
atividades após 2º ano de 
atividade. 

Fonte: CRC-RS 



Os RECURSOS de uma empresa são CONSUMIDOS na realização de 
ATIVIDADES 

Sob a ótica de GESTÃO e PLANEJAMENTO... 



Planejar é pensar em atividades e no consumo de 
RECURSOS Sob uma perspectiva FUTURA 

 



1. Estratégia e Planejamento para 
Pequenas e Médias Empresas; 

⬡ Muitas empresas esquecem, não sabem 
ou simplesmente resolvem não aplicar 
uma das ferramentas mais importantes 
em qualquer organização ou 
empreendimento de sucesso: o 
planejamento.  

 



1. Estratégia e Planejamento para 
Pequenas e Médias Empresas; 

⬡ O Planejamento Estratégico é o processo que 
realmente mobiliza as pessoas e a empresa para 
construir e escolher que tipo de futuro almeja.  
 

⬡ Uma estratégia proativa frequentemente começa 
com objetivos de negócio e com requisitos de 
serviço aos clientes, como forma de alcança-los. 



1. Estratégia e Planejamento para 
Pequenas e Médias Empresas; 

⬡ Cada elo da empresa deve ser planejado e 
balanceado com todos os outros, em um processo 
integrado de planejamento.  
 

⬡ O projeto do sistema de gestão e controle deverá 
completar o ciclo de planejamento da empresa. 

 

 



2. Modelo de Gestão 



2. Modelo de Gestão 



2. Modelo de Gestão 

O ciclo de geração e monitoramento de informações nunca 
cessa, desta forma um bom painel de indicadores é 
fundamental para a Gestão de Performance (Estratégica, 
Operacional e Financeira). 



3. Orçamento Empresarial como fonte 
para o Planejamento Financeiro e gestão 
de Pequenas e Médias Empresas; 

⬡ Pode-se dizer que o orçamento 
representa a expressão, ou 
quantificação física e monetária, de um 
planejamento de ações e atividades 
para se atingir determinado objetivo 
previamente estabelecido.  



3. Orçamento Empresarial como fonte 
para o Planejamento Financeiro e gestão 
de Pequenas e Médias Empresas; 

⬡ Gestores ou donos de negócio, sejam 
pequenos, médios ou grandes, precisam 
conhecer sua capacidade de recursos e 
estabelecer um plano de que detalha a 
utilização destes recursos.  



2. Modelo de Gestão 



4. Fundamentos e Propósitos do Orçamento 

⬡ Envolvimento dos 
gerentes: 
 

⬡ Estes profissionais 
devem participar 
ativamente dos 
processos de 
planejamento e de 
controle, para se 
obter o 
comprometimento 
deles; 

 

⬡ Orientação para 
os objetivos: 
 

⬡ o orçamento deve 
ser direcionado 
para que os 
objetivos da 
empresa sejam 
atingidos de forma 
eficiente e eficaz; 

 

⬡ Comunicação 
integral: 
 

⬡ é necessário haver 
compatibilidade 
entre o sistema de 
informações, o 
processo de 
tomada de 
decisão e a 
estrutura 
organizacional; 

 



4. Fundamentos e Propósitos do Orçamento 

⬡ Expectativas 
realistas: 
 

⬡ Para que o 
sistema seja 
motivador, ele 
deve apresentar 
objetivos que 
sejam 
desafiadores e, ao 
mesmo tempo, 
possíveis de serem 
alcançados.  

 

⬡ Aplicação Flexível: 
 

⬡ Aplicação flexível: 
o orçamento não é 
um instrumento de 
dominação. 
 

⬡ Muitas vezes. o 
valor do sistema 
está no processo 
de produzir os 
planos, e não nos 
planos em si; 

 

⬡ Reconhecimento 
dos esforços 
individuais e dos 
grupos: 
 

⬡ O orçamento é um 
dos principais 
instrumentos de 
avaliação de 
desempenho e 
sistema variável 
de recompensas 
(bônus); 

 



5. Vantagens da utilização do orçamento 

⬡ Direcionar os 
administradores a 
pensar além, por 
meio da 
formalização de 
suas 
responsabilidades 
no planejamento; 

⬡ Fornecer 
expectativas 
definidas que 
representam a 
melhor estrutura 
para o julgamento 
do desempenho 
futuro; 

⬡ Ajudar os 
administradores 
na coordenação 
de seus esforços, 
de tal forma que 
os objetivos da 
organização como 
um todo são 
confrontados com 
os objetivos de 
suas partes; 



6. Orçamento como instrumento de avaliação e 
controle 

⬡ Um instrumento básico de gestão: Não 
controlamos o que não medimos. 

 

⬡ Controle no sentido de estabelecer padrões, 
receber feedback sobre o desempenho real e 
tomar ações corretivas quando houver 
desvios significativos entre o que foi 
planejado e o efetivamente realizado.  

 



7. Estrutura do processo orçamentário 





PERGUNTAS? 
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e-mail: ricardo@ricardoleal.pro 

Whatsapp: (51) 99208 4479 

Linkedin: Ricardo Leal 

Instagram: ricardoleal.pro 

mailto:ricardo@ricardoleal.pro

