
 

 

 

 
GESTÃO FINANCEIRA INTEGRADA 

 
 

Sobre o curso: 
A proposta do curso é apresentar uma visão integrada dos conceitos e ferramentas de gestão 
econômica e financeira, visando proporcionar uma maior capacidade de análise e poder de decisão 
gerencial, a partir de uma leitura crítica e aplicável dos indicadores de desempenho (KPIs). 
 
Objetivos: 

✓ Apresentar os principais conceitos e objetivos da Gestão Financeira; 
✓ Demonstrar a estrutura, finalidade e aplicação dos instrumentos gerenciais: Fluxo de Caixa, 

Demonstração de Resultados (DRE) e Balanço Patrimonial; 
✓ Calcular e analisar os principais indicadores econômico-financeiros; 
✓ Proporcionar uma visão integrada da gestão econômica e financeira. 

 
Público-alvo:  
Profissionais graduados em administração, economia e contabilidade que atuam nos setores 
administrativos e financeiros em empresas de médio porte, pessoas graduadas em outros setores 
que pretendem aumentar o conhecimento na área financeira.  
Necessário trazer calculadora e notebook para o treinamento. 
 
Metodologia:  
Aulas expositivas, exemplos e simulações, estudos de caso e exercícios.  
 
Conteúdo Programático: 
 

✓ Objetivos da Gestão Financeira 
 

✓ Conceito e finalidade dos principais termos econômicos e financeiros:   
 

➢ Regime de competência x regime de caixa 
➢ Contabilidade gerencial 
➢ Custos, despesas e investimentos 
➢ Capital de giro 
➢ Fluxo de caixa 

 
✓ Apresentação dos instrumentos econômico e financeiros que auxiliam na tomada de decisões: DRE, 

Balanço Patrimonial e Fluxo de caixa;  
 

✓ Conceito e cálculo dos indicadores: lucratividade, margem de contribuição, ponto de equilíbrio 
(break even), liquidez, endividamento, rentabilidade e NCG (Necessidade de Capital de Giro); 

 



 

 

✓ Análise econômico-financeira integrada. 
 
Datas: 06 e 07/05/2021 

 
Horário: 8h00 às 17h00 
 
Carga horária:  16 horas  
 
Local: Fundação Fritz Müller | R. Iguaçu, 151 – Itoupava Seca 
 
Investimento: R$ 1.393,00 ou em 6x de R$ 232,17 no boleto/cartão de crédito 
 
Incluso: Material didático, coffee break e certificado para participantes com mínimo de 80% de 

frequência. 
 
Currículo Professor: Henrique Rocha - mestre em Administração pela Faculdades Pedro Leopoldo-MG (2014), 

pós-graduado em Administração Financeira pela FDC – Fundação Dom Cabral- MG (1994) e graduado em Administração 
de Empresas pela FUMEC - MG (1992). Consultor Empresarial há 23 anos.  

 

  
Obs. É necessário o preenchimento do número mínimo de participantes para a realização do curso. Caso não seja 

preenchido, a coordenação reserva-se o direito de não abrir a turma. 
Para mais informações entre em contato 

47 3057.8001 ou cursos@fundacaofritzmuller.com.br 

mailto:cursos@fundacaofritzmuller.com.br

