Dicas para o Orçamento de Gastos com Pessoal

Com o ano terminando, a maioria das empresas iniciam seus processos de planejamento e
orçamento para o próximo ano (ou próximos anos, em alguns casos como empresas do ramo
de concessão ou exploração).
E para auxiliar nesta fase, nós aqui do Blog do Treasy estamos com uma série de artigos
práticos, que começaram na semana passada com um resumo que ﬁzemos com várias
Perguntas Chave Para Realização de um Orçamento Eﬁcaz.
E no post hoje, vamos abordar um tema que devido a seu peso e importância, é tratado com
bastante cuidado pela maioria das empresas: o Orçamento de Gastos com Pessoal.
Dependendo do ramo de atividade e do modelo de negócio, os Gastos com Pessoal
representam uma grande parcela das despesas, em alguns casos chegando a serem
responsáveis mais de 80% dos custos e despesas totais.
Isso acontece principalmente em organizações que possuem suas principais atividades
produtivas baseadas em pessoas, como é o caso das empresas que trabalham com prestação
de serviços ou até mesmo em indústrias em que os processos de fabricação não possam ser
totalmente automatizados, portanto necessitam de grande volume de mão de obra.
Mas antes de falarmos sobre o Orçamento de Gastos com Pessoal, recomendamos começar
pelo artigo introdutório que aborda O que é Orçamento Empresarial.
E independente do setor de atuação de sua empresa, o planejamento e controle de Gastos
com Pessoal é um assunto que certamente não deve passar despercebido, e por isto
trouxemos neste post um apanhado de vários artigos que já publicamos aqui no blog e que
podem ser úteis nesta fase:
Orçamento de Gastos com Pessoal
Salário Fixo x Salário Variável – Vantagens, Perigos e Cuidados
Pró-Labore – A Remuneração dos Sócios
Outro ponto de extrema importância no planejamento e orçamento é estar preparado para as
situações que possam ocorrer, e para isto é fundamental que sua empresa crie e faça a
simulação de diversos cenários econômico-ﬁnanceiros, antevendo fatores internos e externos
que possam afetar sua operação, minimizando riscos e maximizando oportunidades. Há
algum tempo atrás também publicamos aqui um texto bem legal falando um pouco mais
sobre isto, e recomendamos muito a leitura: Previsão de Cenários, Seu Único Diferencial.
Para encerrar, caso sua empresa esteja iniciando uma área de controladoria ou esteja em
busca de materiais de apoio, temos aqui no site uma área com diversos Materiais Educativos
Gratuitos, onde você pode encontrar planilhas, e-books e white papers para download.
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Não deixe de se cadastrar em nosso newsletter (aqui do lado direito da página), ou nos
adicionar nas redes sociais (botões no topo da página) para ﬁcar por dentro dos novos
artigos, materiais e de tudo que acontece por aqui.
E se as dicas foram úteis para você e sua empresa, compartilhe utilizando os botões das
redes sociais que ﬁcam aqui logo abaixo.

Também publicado em Medium.
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