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Introdução

Orçamento

É um dos objetivo da gestão financeira, pois deve

alinhar os recursos frutos de receita(+), bem como

levantar as despesas(–) de modo que se possa auxiliar a

tomada de decisão dos gestores sobre o investimento.



Definição

Orçamento

1. Ato ou efeito de orçar.

2. Avaliação ou cálculo aproximado do custo de área.

Estimativa. Cômputo.



Tomada de Decisão

As decisões

São resultados da escolha de uma alternativa em

detrimento de outra, geralmente refletem uma escolha

bem fundamentada a respeito de como melhor investir

os recursos.



Tomada de Decisão

Para engenharia

» Um desvio rodoviário deve ser construído em torno de

uma cidade ou deve-se ampliar a rodovia atual?

» A construção de uma nova ponte irá trazer retorno em

quanto tempo para a população?

» A criação de rotas de tráfego em horários de pico pode

melhorar a fluidez dos veículos em determinada região?



Tomada de Decisão

Para órgãos governamentais

» É rentável para o Estado dividir os custos com uma

empreiteira para construir um pedágio?

» A concessão de serviços de origem pública é

interessante para a população da região?

» A implementação de sistema de atendimento na saúde

pública reduziria o tempo de espera por atendimento?



Tomada de Decisão

Para pessoas

» Devo liquidar minha conta de cartão de crédito com

dinheiro emprestado?

» Qual a taxa de retorno obteremos para nosso

investimento em fundo de ações?

» Devo comprar um carro parcelado ou esperar ter

dinheiro para compra-lo à vista?



Tomada de Decisão

Estudo de Caso

Dois empresários trabalham juntos e eles concluíram

que devido às viagens frequentes que fazem em voos

comerciais deviam avaliar a possibilidade de comprar

seu próprio avião. Quais as perguntas que os

empresários deveriam responder ao avaliarem as

alternativas do possível investimento?



Tomada de Decisão

Estudo de Caso

1) Devemos adquirir o avião em conjunto?



Tomada de Decisão

Estudo de Caso

2) Devemos continuar viajando em voos comerciais?



Planejamento

Estudo de Caso

1) Devemos adquirir o avião em conjunto?

- Quanto custa um avião? (valor presente)

- Quanto pagaremos por ele? (financiamento)

- Há vantagens fiscais? (tributação)

- E se viajarmos mais ou menos? (sensibilidade)

- Podemos locar viagens no período ocioso? (diferencial)



Planejamento

Estudo de Caso

2) Devemos continuar viajando em voos comerciais?

- Qual a base de escolha de uma alternativa? (critérios)

- Qual a taxa de retorno esperada? (valor futuro)

- Quais os horários de voo? (restrição)

- Qual o custo atual nas empresas aéreas? (variação)

- Relação custo x benefício? (levantamento)



Planejamento

Procedimentos

Para responder a estudo de caso em análise há um

procedimento importante que é utilizado para tratar do

desenvolvimento e da escolha de alternativas. É

chamado de critério de solução de problemas ou

processo de tomadas de decisões. As etapas desse

procedimento são listadas a seguir:



Planejamento

Procedimentos

1. Entender o problema e definir objetivos.

2. Coletar dados relevantes;

3. Definir as soluções alternativas viáveis e fazer

estimativas realistas.

4. Identificar os critérios para a tomada de decisões

usando um ou mais atributos.



Planejamento

Procedimentos

5. Avaliar cada alternativa por meio de análise de

sensibilidade para melhorar a avaliação.

6. Selecionar a melhor alternativa.

7. Implementar a solução.

8. Monitorar os resultados.



Objetivos

Estudo de caso

Suponha que o objetivo seja o mesmo para cada um

dos empresários.

Etapa 1: Ter um meio de transporte disponível e

confiável que minimize o custo total da operação.



Coleta de Dados

Estudo de caso

Etapa 2 e 3: A estrutura de um framework auxilia a

identificar aquilo que deve ser estimado/calculado.

Alternativa 1: Comprar um avião.

Custo da aquisição; Método de financiamento; Taxa de

juros; custos operacionais anuais; receita anual de

vendas; possibilidade de aumento anual de vendas;

deduções do IR; mão-de-obra;



Estimativas

Estudo de caso

Etapa 2 e 3: A estrutura de um framework auxilia a

identificar aquilo que deve ser estimado/calculado.

Alternativa 2: Viajar em voos comerciais.

Custo de viagens comerciais (período); número de

viagens; a receita anual de vendas; custos operacionais

(atrasos/no show/cancelamento/alteração); programa

de recompensas; mão-de-obra;



Medida de Valor

Estudo de caso

Etapa 4: O critério de escolha é um atributo avaliado

numericamente, denominado medida de valor. Algumas

dessas medidas são:

Valor Presente (VP); Valor Futuro (VF); Valor Anual (VA);

Taxa de Retorno (TR); Custo de Capitalização (CC);

Período de recuperação do investimento (PRI); Índice de

custo/benefício (C/B).



Medida de Valor

Estudo de caso

Etapa 4: O valor do dinheiro no tempo. Há muitos

atributos que não econômicos a serem considerados

nesta etapa: sociais, ambientais, jurídicos, políticos,

pessoais.

Manutenção aeronáutica: substituição de peças.

Fechamento do espaço aéreo - terrorismo.



Cálculos

Estudo de caso

Etapas 5 e 6: Os cálculos reais, a análise de

sensibilidade e a escolha da alternativa são levados em

conta nestas etapas.



Tomada de Decisão

Estudo de caso
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Estudo de caso



Implementação

Estudo de caso

A Implementação é por em prática o planejamento

executado considerando-se todos os pontos levantados,

e ainda, todas as supostas variações fora da curva.

 Aumento do combustível de aviação QAV.

 Depreciação anual do bem.

 Planejamento de viagens e disponibilidade.



Fluxo de Caixa

Setas

É o principal forma de análise do orçamento, tem por

base a representação do dinheiro no tempo de modo

direto.

n0 n1 n2 n3



Fluxo de Caixa

Planilha

É o principal forma de análise do orçamento, tem por

base a representação do dinheiro no tempo de modo

direto.

Período Quantia Juros Valor Devido Quantia Paga

0 $1000,00 $0,00 $1000,00 $0,00

1 - $50,00 $1050,00 $0,00

2 - $50,00 $1100,00 $0,00

3 - $50,00 $1150,00 $1150,00



Fluxo de Caixa

Receita

É toda a expectativa de entrada de capital em uma

proposta de valor. Fala-se em expectativa, pois

enquanto não for saldado o recebimento, não será

concreto o valor senão a possibilidade de entrada.



Fluxo de Caixa

Despesas

É todo o custo inerente às operações da proposta de

valor no mercado, podendo ser direta e indireta de

acordo com a cadeia de valor do bem.



Próxima aula...

Custos

Análise de custos em uma organização.

• Definição;

• Divisão;

• Estudo;

• Fixos;

• Variáveis;
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