Curso Fluxo de Caixa – A Bola de Cristal do
Empresário
Milhares de empreendedores brasileiros vivem diariamente um dilema. O produto ou
serviços que prestam é bom, o atendimento excelente e o resultado no faturamento
acima da expectativa. Mas por que no fim do mês as contas não fecham? Por que falta
dinheiro para pagar as contas? Alguns recorrem aos bancos, outros até mesmo a
alternativas menos ortodoxas para salvarem a empresa. Segundo pesquisa realizada
pelo Sebrae em 2004, 49,4% das micro e pequenas empresas no Brasil morrem antes
de completar dois anos de atividade e 59,9% com até quatro anos de existência. Mas
por que isso acontece?
As respostas podem ser múltiplas, mas é inegável que falta capacitação empresarial.
Todavia, soluções simples e disponíveis podem ajudar o empresário a mudar os
rumos de sua empresa. Por isso divulgamos este Curso Fluxo de Caixa – A Bola de
Cristal do Empresário.

Objetivo
Capacitar os participantes a:



Reconhecer a utilidade do fluxo de caixa para o empreendedor;



Elaborar e analisar planilhas de fluxo de caixa;



Parâmetros gerenciais para extrair dos softwares de gestão;



Avaliar corretamente faturamento, lucro e fluxo de caixa;



Encontrar alternativas para geração de caixa.

Público alvo

Gestores, consultores, profissionais liberais, empreendedores e sócios de pequenas e médias
empresas.

Benefícios
O participante poderá:



Calcular o ponto de equilíbrio financeiro da empresa;



Ajustar e aprimorar as metas de vendas;



Avaliar necessidade de capital de giro e volume de estoques;



Determinar corretamente o pró-labore dos sócios;



Visualizar rapidamente a despesa financeira da empresa;



Determinar o melhor momento para promoções.

Metodologia de ensino

Exposição interativa utilizando cases, recursos de mídia, dinâmicas de grupo e muito bom
humor.

Pré requisitos
Não há pré-requisito específico.

Material Didático
Material didático completo - Apostila fornecida com os slides do curso e espaço para
anotações, Certificado de participação, Dvd,

CD com planinhas. Coffee break e

estacionamento.

Conteúdo Programático

1. O dinheiro e o empresário;
2. Porque é tão importante controlar o fluxo de caixa de sua empresa;
3. Causas básicas do desequilíbrio financeiro;
4. Como evitar os erros mais comuns em gestão financeira;
5. Como utilizar o fluxo de caixa para tomar decisões financeiras

acertadas;
6. Como melhorar a lucratividade da sua empresa analisando o fluxo

de caixa.
7. Como utilizar o fluxo de caixa para obter parâmetros financeiros.

Facilitador:

PROF. SAMUEL MARQUES,
Graduado e pós-graduado em Direito e Teologia.
Desenvolve soluções de consultoria e treinamento na área de Finanças
Pessoais para empresas, com destaque para a indústria automobilística, e
órgãos de governo.
Também atua como Consultor Associado da CorpoRH e no Sebrae/SP
como Facilitador e Palestrante na área de Direito de Empresa.
São de sua autoria a série de livros infantis “A Menina que Calculava” e os
DVDs de treinamento empresarial: “Organize Sua Vida Financeira”,
“Dívidas? Nunca Mais!” e “A Crise Mundial e o meu Bolso”, produzidos em
parceria com a Rede de televisão DTCom.
É o pioneiro na implantação de programas de Educação Financeira em
Empresas com múltipla abordagem. Implantou o programa da montadora
Volvo, considerada atualmente a melhor empresa para se trabalhar no
Brasil; além de

outras empresas

como

Sanasa,

Totvs,

Chrysler,

concessionários Volkswagen e Scania, Tribunal de Contas do Município de
São Paulo, Justiça Federal de 1º Grau e outros
Desde 2007 mantém o Selo de Qualidade pelo padrão ISO10015, concedido
pelo Portal WEC, nas categorias de Fornecedor de Conteúdo e Palestrante
aprovado.

Material desenvolvido para o
treinamento ministrado por
Samuel Marques em parceria com
o GrupoTreinar. É proibida a
cópia deste conteúdo, no todo ou
em parte, sem autorização prévia.

