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• A necessidade de se orçar é tão antiga quanto a humanidade; 
 

• Os homens das cavernas precisavam prever a necessidade de 

comida para os longos invernos e desenvolveram práticas 

de orçamento; 
 

• Existem vestígios de práticas formais de orçamento mais 

antigas que a origem do dinheiro propriamente dito. 

Breve histórico sobre as origens do orçamento  



Breve histórico sobre as origens do orçamento  

• A origem do Orçamento Tradicional, forma mais conhecida de 

orçamento e utilizada até os dias atuais, surgiu no ano de 1919 nos EUA 

com Donaldson Brown, na época Gerente Financeiro da DuPont. 

• O fato de estar alicerçada na prática orçamentária, permitiu a DuPont 

sobreviver as crises financeiras do início da década de 20. O mesmo 

não aconteceu, por exemplo com a GM. 

• No ano de  1926, Brown foi nomeado vice-presidente da GM, com a 

finalidade específica de aplicar o método que tinha aperfeiçoado na 

DuPont.  

• Este método utilizado pelo GM permitiu que ela enfrentasse a forte crise 

de 1929 a 1933. 

 

 

 



Breve histórico sobre as origens do orçamento 

• No Brasil o orçamento começou a ser utilizado pela maioria 

das empresas a partir de 1970. 

 

 

• É até os dias de hoje considerado uma ferramenta 

gerencial, fundamental e obrigatória para o sucesso e 

direcionamento de todas as organizações. 



Conceitos gerais 

• O orçamento é uma expressão quantitativa formal que, 

normalmente, parte do comportamento passado e olha para as 

possíveis mudanças futuras, quantificando em termos 

econômicos e financeiros, as atividades da empresa; 
 

• Trata-se de uma PREVISÃO, uma meta de acordo com a qual 

serão tomadas as decisões. 

 



Conceitos gerais 

• Tem como OBJETIVO principal estabelecer a previsão 

ANTECIPADA dos resultados a serem atingidos pelas 

organizações; 

 

• Também conhecido como “budget”, o orçamento serve como 

um balizador no acompanhamento e elaboração do 

programa de atendimento de METAS da organização. 
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Quem 
conduz o 
processo 

orçamentário? 
Por quê? 

Diretoria executiva e Controller 

 

Função:  Explicitar e orientar a introdução das metas e 

dos objetivos estratégicos no plano orçamentário. 

 



Preparação 
das peças? 
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 Mais próximo, melhores as 

informações. 

 

 No mínimo, um mês antes. 

Quando 

começar? 



Para orçar são necessários dados... 

1) Dados internos: referem-se à empresa 

 

 Informações contábeis; 

 Estatísticas internas; 

 Capacidade produtiva e produtividade; 

 Políticas de preços; 

 Perspectivas de investimentos internos. 

 

Aula 3 - Comportamento de consumo das gerações.mp4


Para orçar são necessários dados... 

2) Dados externos: referem-se à economia  

 

 Crescimento da população;  

 Comportamento do PIB (crescimento ou retração);  

 Políticas econômicas; 

 Comércio com exterior;  

 Mercado concorrente (produtos substitutos); 

 Mercado consumidor.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPgR_LL0Fz0 

Aula 3 - Como a pirâmide etária.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=UPgR_LL0Fz0




https://youtu.be/vsAJHv11GLc 

Aula 3 - PIPOQUEIRO VALDIR.mp4


- Pode dizer-me que caminho devo tomar? 

- Isto depende do lugar para onde você quer ir. 

- Não tenho destino certo. 

-Neste caso qualquer caminho serve. 

       (“Alice no País da Maravilhas” Lewis Carrol) 



...Planejamento, Execução, 
Controle e Avaliação. 

Não há segredo, mas sim... 


