PRINCIPIOS DE FINANÇAS EMPRESARIAIS
INTRODUÇÃO
O objetivo desse programa é apresentar e debater, de forma geral, os
principais fundamentos de finanças, visando à aplicação no gerenciamento
de uma organização com o foco permanente no conceito de lucro, de caixa e
na relação custo/benefício, com plena adaptabilidade ao atual cenário
econômico do país.
PÚBLICO ALVO
Profissionais com formação em qualquer área de atuação, inclusive no
mercado informal, com ou sem experiência na área, empresários, estudantes
e empreendedores que pretendam conhecer e/ou revisar os principais
conceitos de finanças, tão importantes para o momento que vivemos.

RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES
A expectativa é que ao final do treinamento, o participante tenha um
conhecimento global sobre os principais tópicos de gestão financeira,
podendo tomar as decisões com um maior grau de entendimento e segurança.
EMENTA
A importância dos princípios de finanças para a vida empresarial. A
contabilidade como base para a tomada de decisões financeiras. Princípios
de Gestão Financeira de Curto e Longo Prazo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.

Princípios básicos
1.1 – O conceito de investimentos e financiamentos.
1.2 – A visão de curto e longo prazo.

2.

A contabilidade e sua função para o processo de tomada de decisão

2.1 - Os conceitos de custos, despesas e investimentos, voltados para
o processo de tomada de decisão.
2.2 - Estrutura e objetivo dos demonstrativos econômico-financeiros.
3.

O processo de gestão econômico-financeira
3.1 - Fatores de desequilíbrio financeiro, consequências diretas e
medidas de ajuste.
3.2 - O Conceito de capital de giro e a importância para a saúde
financeira da empresa.
3.3 - O processo de formação e gestão dos estoques, contas a receber
de clientes e de contas a pagar a fornecedores.
3.4 - Indicadores econômico-financeiros.

4.

Avaliação de projetos de investimentos
4.1 – Noções de matemática financeira.
4.2 - Métodos de avaliação de desempenho – “pay-back”, valor
presente líquido e taxa interna de Retorno.

METODOLOGIA
O programa será desenvolvido com base em estudos de casos e aplicação de
exercícios práticos, a partir de cada conceito apresentado e debatido.
CARGA HORÁRIA
16 horas aula, dias 3/06 e 10/06 (sábados), das 9 às 18h
VAGAS LIMITADAS
VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 600
CURRÍCULO RESUMIDO DO PROFESSOR
José de Oliveira Guimarães
Mestre em Administração pela FGV-RJ, com MBA em Finanças pelo
IBMEC e PUC. Professor desde 1994 da FGV, no Brasil e no exterior, de
disciplinas como Finanças Corporativas, Gestão de Capital de Giro e Análise
Econômico-Financeira. Professor do MBA de Finanças Corporativas da
PUC. Premiado como o melhor docente em escolha pelos alunos de sete
turmas dentre 25 já formadas no MBA de Gestão Econômica e Financeira da
EESP (FGV-SP). Consultor junto à BKR-Lopes Machado Auditoria e
Consultoria, empresa nacional com expertise em Auditoria, Treinamento,
Consultoria de Gestão, “Compliance” e Tributária. Desenvolvimento de
trabalhos nas áreas de planejamento econômico-financeiro, análise de gestão
e avaliação de investimentos. Atuou como executivo em empresas como

Cimento Mauá, Norquisa, Shell do Brasil e Grupo Atlântica Boavista de
Seguros.

