
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO 

EMPRESARIAL 
 



 

ORÇAMENTO EMPRESARIAL 
  
Você sabe quanto sua empresa espera faturar no próximo ano? 
E nos três próximos anos? Qual sua projeção de custos e quais 
serão as despesas operacionais? Como vai investir seus lucros? 
Ou melhor, quanto espera ter de lucro? Vai expandir, adquirir 
mais maquinário, contratar mais pessoas? E que retorno espera 
ter com estas ações e investimentos? 

São muitas perguntas e nem sempre as empresas possuem a 
resposta! 

O Orçamento Empresarial é o ato de planejar e estimar 
os ganhos, despesas e investimentos que a empresa terá em um período futuro, geralmente 
de 1 a 3 anos, dependendo do setor de atuação, mas que pode chegar até algumas décadas, 
como frequentemente acontece em empresas de concessão e exploração. 

.        

 DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

 Data: 20 e 27 de Novembro de 2021 

 Horário:   no dia 20-13:30 às 17:30 h   

                    no dia 27-08:30 às 17:30 h   

 

Local:  Rua Coronel Anizío Rodrigues Coelho, 450 – 1° andar- Boa Viagem, Recife – PE 

Próximo a Paladaria e ao lado do Empresarial Crystal Trade Center 

 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

Estudantes e profissionais que queiram aprender sobre orçamento empresarial. 

 

CARGA HORÁRIA 
 

12 Horas Aula 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Gestão Empresarial e Orçamento  

 Planejamento Orçamentário  

 Processo de elaboração do orçamento  

 Metodologias  

http://www.treasy.com.br/blog/como-realizar-a-previsao-de-vendas-e-projecao-de-faturamento-de-sua-empresa
http://www.treasy.com.br/blog/orcamento-de-custo-dos-produtos-vendidos
http://www.treasy.com.br/blog/como-elaborar-o-orcamento-de-despesas-operacionais-e-gastos-administrativos-para-sua-empresa
http://www.treasy.com.br/blog/orcamento-de-investimentos
http://www.treasy.com.br/blog/como-realizar-a-previsao-de-vendas-e-projecao-de-faturamento-de-sua-empresa
http://www.treasy.com.br/blog/como-elaborar-o-orcamento-de-despesas-operacionais-e-gastos-administrativos-para-sua-empresa
http://www.treasy.com.br/blog/orcamento-de-investimentos


 

 Necessidade de flexibilidade  

 Orçamento Operacional  

o Orçamento de Vendas e Deduções  

o Orçamento de Produção e Compras  

o Orçamento dos Custos de Produção e de Vendas  

o Orçamento das Despesas  

o Orçamento dos Tributos sobre o Lucro  

 Orçamento de Investimentos  

 Avaliação das propostas orçamentárias  

 Aspectos comportamentais do processo orçamentário  

 Avaliação de desempenho  

 Controle orçamentário  

 Centros de Responsabilidades 

 

FACILITADORA 

 
 Maristela Ishikawa 

 
25 anos de experiência na Área Financeira / Controladoria, sendo os últimos 20 anos como 

gestora, responsável por equipes de aproximadamente 15 profissionais e budget de até 250M 

de dólares, com reporte aos principais executivos do negócio no Brasil e aos principais 

executivos da área, na matriz, de empresas do segmento Farmacêutico, Químico, Automotivo, 

TI, Financeiro e Distribuição/Varejo. Ampla vivência na condução das áreas de Planejamento, 

Controle Financeiro e Estratégico, Gestão de Custos Industriais, Contabilidade Gerencial e IFRS 

para a América Latina. Sólidos conhecimentos e experiência em Planejamento e na Gestão e 

Controle Orçamentários, incluindo Budget,  Forecast e todos os KPIs envolvidos. Formação em 

Administração de Empresas e Ciências Contábeis com CRC ativo e MBA em Finanças e Marketing.  

Experiência em empresas como CERS Cursos, Asa Indústria, ABBOTT LAB. FARMACÊUTICO, 

MICROSOFT DO BRASIL, ALLIANZ entre outras. 

 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material Didático enviado por email após o curso e Certificado. 

  

  

R$ 200,00 até o dia 30 de Setembro 
R$ 250,00 até o dia 31 de Outubro 
R$ 280,00 até o dia 27 de Novembro 



 

RESERVAS E INSCRIÇÕES 
 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 

 

 Depósito no MPE 197 - Stone Pagamentos- Agência: 0001- Conta corrente: 388073-9 
MPE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00 Boleto ou cartão – 
pode ser também através do nosso site  www.mpetc.com   

 

CONTATO 
 (81) 3423.2729 
 (81) 99466-2386 
 (81) 9466-6338 

 

IMPORTANTE 

 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema 
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela 
organização. 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito 
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser 
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de 
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não 
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará 
o custo completo do evento. 

 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema 
de pagamento. 

 O participante poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por 
inscrição em outro evento de igual valor, a critério do participante. 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não 
dará direito a bonificação, desconto ou transferência de inscrição. 

 

 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento 
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  

 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e 
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados à alunos profissionais que desejam 
conhecer o funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco 
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 

 
 
 
 

http://www.mpetc.com/


 

Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 10 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 50 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 1000 empresas investiram em seus colaboradores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos têm, material de apoio e certificado; 

 Temos clube de vantagens: Cartão fidelidade, Amigo nota 10. 

 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY. 

 


