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CURTA DURAÇÃO

PLANEJAMENTO E 
CONTROLE FINANCEIRO 
APLICADO EM PMES

INSCRIÇÕES ABERTAS

Carga horária: 16 horas

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
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METODOLOGIA

CORPO DOCENTE

OBJETIVO

PERFIL DO ALUNO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Adotará estratégias didáticas que combinem conceitos com exercícios aplicáveis às 
empresas dos participantes.

O corpo docente é composto por professores da FIA com nível de mestrado e doutorado, 
com experiência em treinamento de executivos e vivência empresarial. Dele fazem parte, 
também, especialistas com notório saber e ampla experiência profissional na área de 
pequena e média empresa.

Um dos principais desafios das pequenas e médias empresas, neste momento delicado da 
economia brasileira, é serem lucrativas, gerar caixa e valor para se manterem no mercado.  
Para isso, é importante gerir os seus recursos com eficiência. Neste sentido, o objetivo 
deste workshop é apresentar o processo de planejamento e controle financeiro como 
base para obtenção de informações financeiras, planejadas e realizadas, importantes para 
boas decisões. Além disso, mostrar os efeitos das decisões no resultado da empresa no 
curto e no longo prazo. O processo é apresentado de maneira prática, com utilização 
de planilhas eletrônicas, podendo ser aplicado na empresa interessada. O participante 
terá a oportunidade de finalizar, no decorrer do curso, o planejamento financeiro da sua 
empresa para os próximos anos.

O curso é destinado aos empresários e dirigentes de empresas em desenvolvimento. 
Escolaridade mínima exigida: 2º grau completo (ensino médio).

• Objetivos empresariais;
• Visão sistêmica da empresa;
• Informação financeira para decisão;
• Como obter informação financeira em pequenas e médias empresas, inclusive     
indicadores financeiros;
• Planejamento financeiro de longo prazo;
• Projeções orçamentárias;
• Controle financeiro.
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INFORMAÇÕES
Tel: (11) 3732-3528  |  (11) 3732-3535  |  faleconosco@fia.com.br


