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Lorem Ipsum  is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 

make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also 

the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem 

Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 
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FINANÇAS DE IMPACTO PARA EMPREENDEDORES 

 

APRESENTAÇÃO:  

 

A maior parte das micro e pequenas empresas surge da iniciativa de 

empreendedores que não têm experiência com controles financeiros, embora 

muitas vezes busquem se cercar dos melhores profissionais para o seu negócio, 

e o fato de não conhecerem os principais demonstrativos financeiros e as 

principais rotinas da área, prejudica a capacidade de controle do negócio. 

Muitas vezes os cursos de finanças utilizam uma linguagem de difícil 

acesso para a maioria dos gestores de micro e pequenas empresas, gerando 

insatisfação e desperdício de tempo, que é exatamente o que este curso deseja 

evitar. 

 

OBJETIVOS:  

 

O curso Finanças para micro e pequenas empresas tem por objetivo 

apresentar os principais demonstrativos, indicadores e conceitos utilizado em 

gestão financeira de forma acessível, mas nem por isso menos rigorosa, para 

gestores sem formação prévia na área. 

 

QUEM SE DESTINA:  

O curso se destina a gestores de micro e pequenas empresas, 

empreendedores e profissionais da área financeira, como contas a pagar e a 

receber, que tenham interesse em compreender o funcionamento da área 

financeira para além das rotinas específicas de recebimentos e pagamentos.  
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PROGRAMA:  

 

• Demonstrativo de Resultado e Demonstrativo de Fluxo de Caixa 

• Formação de Preço e Análise de Viabilidade; 

• Análise dos Principais Indicadores Econômico-Financeiros; 

• Plano Financeiro e Análise de Viabilidade 

• Centro de Custos, Unidades de Negócio e Rateio 

 

 

 

CARGA HORÁRIA:  

16 horas/aula.  

 

CORPO DOCENTE:  

 

Professor Me Rodrigo Araújo Ferreira  

 

Graduado em economia pela FEA-USP, mestre em economia pela FEARP-USP 

e doutorando em administração pela FEA-USP, professor de cursos de graduação 

e pós em finanças, empreendedorismo, econometria, estatística e matemática, 

consultor para micro e pequenas empresas, com 10 anos de experiência em 

empreendedorismo. Atuou em avaliação de projetos de empreendedorismo na 

Índia, teve uma rápida passagem pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

e trabalhou no SEBRAE com micro e pequenas empresa.  
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METODOLOGIA:  

Exposição acompanhada de estudos de casos, e análise de empresas 

reais, que podem ser sugeridas pelos participantes.  

 

CERTIFICAÇÃO:  

Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

STRONG ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência.  

 

VALOR DO INVESTIMENTO:  

 

� Incluso material didático;  

� Desconto para grupos de 2 ou mais pessoas da mesma empresa;  

� Desconto para alunos e ex-alunos.  

 

INSCRIÇÕES:  

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br  

 

CANCELAMENTO: 

  

Pela ESAGS, por falta de quórum. Será devolvido 100% do valor pago. O 

aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O valor 

também pode ficar como crédito início para outros treinamentos, a critério do 

aluno.  

Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de inscrição). 

O cancelamento deverá ser solicitado por fax, telefone ou e-mail, no máximo 48 

horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não haverá devolução. 

 

 

 

 

IN COMPANY:  
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Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, duração e 

foco.  

Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais podem 

desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira específica, às 

necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 

 

 

 


