
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DEPARTAMENTO: Ciências Contábeis 

DISCIPLINA: Planejamento Estratégico e Orçamento Empresarial SIGLA: 61PEO 

PROFESSOR: Marino Luiz Eyerkaufer E-MAIL: marino.luiz@udesc.br 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 72 TEORIA: 64 PRÁTICA: 8 

CURSO(S): Ciências Contábeis 

SEMESTRE/ANO: II/2016 PRÉ-REQUISITOS: 41EDC 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, proativos, críticos e reflexivos que 

promovam o desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade, com senso de responsabilidade, 

competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a gerenciar informações, assessorando na tomada de 

decisões. 

EMENTA: 

Planejamento como instrumento de gestão: plano estratégico, planejamento tático, planos físicos operacionais; 

valorização dos planos físicos: orçamento comercial, orçamento de estoques de produtos, orçamento de 

produção, orçamento de estoques de materiais, orçamento de compras, orçamento de custos e despesas fixas, 

orçamento de capital, orçamento de contratos, orçamento de caixa, orçamento de resultados. Contabilidade 

orçamentária: contabilização das bases orçadas, demonstrativo de resultados, demonstrativo do balanço projetado, 

demonstração das origens e aplicações de recursos e fluxo de caixa. Acompanhamento das metas orçamentárias: 

orçamento mestre, realizados periódicos, revisões periódicas das bases projetadas. Controle orçamentário com o 

auxílio da planilha eletrônica. Análise de simulação de resultado. 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Compreender os fundamentos do planejamento e controle gerencial, desmistificando sua utilização em todos os tipos e tamanhos de 

organizações. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA: 

Entender o planejamento, tipos e aplicação na gestão empresarial; 

Entender a relação entre planejamento e orçamento empresarial;  

Obter uma visão geral do processo orçamentário e os tipos de orçamento;  

Demonstrar a integração entre as peças orçamentárias, bem como o reflexo das decisões e metas empresariais nos 

demonstrativos contábeis; 

Avaliar o comportamento financeiro das entidades com base em cenários distintos; e  

Apresentar ferramentas para o planejamento estratégico e orçamento empresarial. 

 



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

LOCAL DAS AULAS: Escola Eliseu Guilherme 

Aula Data Horário Cronograma das atividades 

1 05/08/16 18:50-22:20 Apresentação e discussão do plano de ensino. Orientações para Moodle e 

comunicação. Encaminhamentos para Trabalho 1 – T1. 

Planejamento como instrumento de gestão. Planejamento e gestão empresarial. 

Plano estratégico, Planejamento tático e Planejamento operacional. 

2 12/08/16 18:50-22:20 Planejamento como instrumento de gestão. Desenvolvimento do planejamento. 

Análise de ambientes e cenários (oportunidades e ameaças, forças e fraquezas) 

3 19/08/16 18:50-22:20 Planejamento como instrumento de gestão. Planos físicos operacionais. Orçamento, 

coordenação e controle. Conceitos e tipos de orçamentos. Variações orçamentárias. 

Objetivos, vantagens e limitações do orçamento 

4 26/08/16 18:50-22:20 Valorização dos planos físicos: orçamento de resultados, Orçamento comercial ou 

de vendas, Método de estimação da demanda, Detalhamento do orçamento de 

vendas e Estimativa de despesas de vendas 

5 02/09/16 18:50-22:20 Valorização dos planos físicos: orçamento de resultados, Orçamento comercial ou 

de vendas, Impostos e contribuições sociais sobre vendas e Preços de venda 

6 09/09/16 18:50-22:20 Valorização dos planos físicos: orçamento de resultados, Orçamento de produção, 

Tipos de produção e política de estocagem e Lote econômico de compra 

7 16/09/16 18:50-22:20 Valorização dos planos físicos: orçamento de resultados, Orçamento de produção, 

Estimativa das quantidades a serem produzidas, Orçamento de custo de produção, 

Orçamento do custo de matérias primas, Estimativa de consumo de matérias primas, 

Orçamento de compras, Orçamento de custos e despesas fixas e Orçamento de mão 

de obra direta (MOD) 

8 23/09/16 18:50-22:20 Valorização dos planos físicos: orçamento de resultados, Orçamento de custo 

produção, Orçamento de custos indiretos de fabricação, Orçamento de estoques de 

produtos e materiais, Orçamento de custo dos produtos vendidos. Orçamento de 

caixa: Introdução ao orçamento e fluxo de caixa e Execução do orçamento de caixa 

9 30/09/16 18:50-22:20 Prova 1 – P1 

10 07/10/16 18:50-22:20 Contabilidade orçamentária: Contabilização das bases orçadas demonstrações 

contábeis: Demonstrativo de resultados, Demonstrativo do balanço projetado, 

Demonstração das origens e aplicações de recursos e fluxo de caixa, e 

Demonstração do valor adicionado 

11 14/10/16 18:50-22:20 Orçamento de resultados e contabilidade orçamentária (projeção de demonstrativos) 

12 21/10/16 18:50-22:20 Orçamento de caixa: Orçamento e fluxo de caixa, Estimativa de recebimentos e 

pagamentos, Análise dos saldos estimados de caixa e Análise de sensibilidade do caixa 

13 22/10/16 

Sábado 

08:20-11:50 

Presencial 

Recuperação da aula do dia 28/10. 

Orçamento de capital e de contratos: Gastos com investimento de capital, Fluxos de 

caixa para o orçamento de capital e Cálculos associados aos investimentos de capital 

14 04/11/16 18:50-22:20 Orçamento de capital e de contratos: Métodos de avaliação de investimentos de capital, 

Período de payback, Valor presente líquido (VPL), Taxa interna de retorno (TIR) 

15 11/11/16 18:50-22:20 Acompanhamento das metas orçamentárias: Orçamento mestre, Realizados periódicos 

e Revisões periódicas das bases projetadas 

16 18/11/16 18:50-22:20 Controle orçamentário com o auxílio da planilha eletrônica. Orçamento caixa. Análise 

de simulação de resultado 

17 25/11/16 18:50-22:20 Apresentação Trabalho 1 – T1 

18 02/12/16 18:50-22:20 Prova 2 – P2  

   Exame final 
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

As aulas serão ministradas de forma expositiva, e interativa, com utilização de recursos audiovisuais; 

A disciplina incentivará a aprendizagem autônoma, onde o aluno assume a responsabilidade pelo aprendizado e o 

professor assume o papel de direcionador dessa postura. A idéia central desse método é de que os estudantes deverão 

tornar-se pensadores críticos para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico. Espera-se que o desenvolvimento 

da auto iniciativa de descobrimento promoverá o crescimento na vida pessoal e profissional; 

Como apoio a metodologia proposta poderá ser utilizado o Moodle para realização de atividades, bem como 

disponibilização de materiais didáticos; 



Serão desenvolvidos exercícios/casos para a fixação e melhor entendimento do conteúdo. Todas as aulas requerem o 

uso de calculadora; e computadores portáteis poderão ser utilizados para o desenvolvimento de exercícios/casos 

propostos. 

Observação: O professor estará disponível para atendimento extra classe todas as tardes 13:00 - 17:00 e nas segundas 

e quartas 19:00 - 20:30, na sala de professores DCC. 
 

AVALIAÇÃO:  

Trabalhos, provas terão as seguintes condições: 

Trabalho 1 - T1 – 30% (Grupos de 2 ou 3 membros. Deve ser seguido o método proposto) 

Trabalho 2 – T2 – 5% (Participação no fórum Moodle até 30/10/2016) 

Prova 1 - P1 – 30% (Individual e sem consulta) 

Prova 2 – P2 – 35% (Individual e sem consulta) 
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SANTOS, José Luiz dos. Fundamentos de orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 2008. 658.154 F981 

SANVICENTE, A. Z.; SANTOS, C. da C. Orçamento na administração de empresas: planejamento e controle. São 

Paulo: Atlas, 2000. 658.154 S238o 

SARDINHA, Jose Carlos. Orçamento e controle. Rio de Janeiro Ed. da FGV, 2010. 658.154 O64 

SDANOWICZ, J. E. Fluxo de caixa. 9.ed. Rio Grande do Sul: Sagra, 2002. 658.15 Z39f 8.ed 

SERTEK, Paulo; GUINDANI, Roberto Ari; MARTINS, Tomas Sparano. Administração e planejamento estratégico. 

3. ed. Curitiba: IBPEX, 2011.658.4012 S489a 3.ed. 
 

 


