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Orçamento Anual da Empresa  

Se não tem a disciplina necessária para sentar e montar um orçamento empresarial, como 
pode ter a visão de como está e para onde vai a sua empresa? 
 

Com o início do ano bem próximo, chega o momento de organizar os negócios e alinhar as ideias para o próximo 
ano. 

O que é? 

É o documento que detalha/prevê todas as receitas e despesas da empresa ao longo de um período futuro 
determinado. Um fator importante é que essa previsão não se deve basear somente no histórico passado, mas 
também numa análise objetiva das possibilidades futuras. Resumindo, o orçamento é o resultado de um processo 
que tem como objetivo prever o equilíbrio entre os objetivos estratégicos, as iniciativas e os meios financeiros 
adequados à sua execução. 

Uma das boas práticas de gestão é a sua implementação e execução desse orçamento anual da empresa, que 
implica um maior conhecimento das receitas e das despesas, e também permite quantificar o que se prevê que 
seja a atividade da empresa para o ano seguinte. 

Qual o melhor momento? 

O melhor momento para se preparar um orçamento anual da empresa é antes do ano novo começar. Esse 
momento anda à volta dos meses de outubro e novembro, quando na verdade, o empresário já tem uma noção 
muito próxima de como serão os resultados do ano que está a terminar e deverá ter uma previsão do que 
ambiciona que seja o próximo ano. 

Essas informações valiosas darão informações essenciais para o aumento de vendas, contratação de pessoas, 
rentabilidade, corte de despesas, alinhamento da sua estrutura face aos objetivos, entre outros. 

Acompanhamento 

Depois de executado o orçamento anual, o acompanhamento também se torna importante, pois permitirá 
monitorizar e comparar a previsão com o que vai sendo alcançado pela empresa, possibilitando com que sejam 
feitas ações de correção, de forma atempada, sempre que necessário. 

Se faz a gestão do seu negócio e da sua empresa, baseado na intuição, sem ter não só o suporte numérico da sua 
contabilidade, mas também o suporte da análise previsional do próximo ano, saiba que a probabilidade de cometer 
erros fatais para a sua empresa é bastante maior. 

Aproximado-se o final do ano, faça o seu orçamento anual e faça uma correta gestão do seu negócio. 

Se necessita de ajuda para implementar o orçamento anual na sua empresa, entre em contacto connosco.  

Reuniremos consigo sem compromissos. Somos parceiros. 


