PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DA GESTÃO:
PREMISSA:
Em minha longa carreira de Professor e Consultor concluí que muitas empresas continuam a
praticar erros cruciais na gestão de custos, preços e resultados, colocando em risco a sua
própria sobrevivência.
Por isso desenvolvemos este PROJETO DE ATUALIZAÇÃO DA GESTÃO DE RSULTADOS,
ONLINE E AO VIVO, que é bastante diferenciado e personalizado, e que colocamos à
disposição da sua empresa.

O programa é realizado, no máximo, com até 6 empresas, de segmentos diferentes.

ASSUNTOS A SEREM TRATADOS

PARTE CONCEITUAL:
1) A evolução da formação do preço no tempo
2) Gráfico do ciclo de vida das empresas
3) Noções básicas de economia
4) Diferenças entre a Contabilidade Tradicional e a Gerencial
5) Noções básicas de marketing
6) A importância da força de vendas
7) Fatores que influem no resultado das empresas
8) Erros cruciais na formação dos custos e preços
9) Porque preços e margens variam
10) Conceitos importantes na formação dos custos e na precificação
11) Passos na precificação
12) Como implantar e manter um programa de redução de custos
PARTE PRÁTICA:
13) Muitos exercícios baseados em estudos de casos.
14) Um modelo completo de apuração de custos, preços e resultados – em excel
a. Com simulação de cenários
b. Modelo de Plano de ação
c. Modelo de Indicadores de Resultados
NOTA: é desejável que o participante tenha conhecimentos de excel, ou tenha uma pessoa de
sua empresa que possa acompanhá-lo.

RESULTADOS PARA OS GESTORES DA EMPRESA PARTICIPANTE:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Domínio dos conceitos e técnicas utilizadas na gestão de custos
Criação de estratégias e critérios de formação de preços
Contribuir com processos de redução de custos e despesas
Ajudar na criação de ações comerciais e busca de novos negócios
Contribuir com o planejamento de amortização de dívidas
Melhora dos índices econômicos e financeiros: lucratividade, rentabilidade, liquidez,
endividamento, etc.
✓ Outros.
Nota: veja os depoimentos de parceiros e entidades empresariais na aba clientes / parceiros do
nosso site.

CONSULTOR / INSTRUTOR: PEDRO MARTINS PARREIRA
•

Mestre em Economia de Empresas, Bacharel em Ciências Contábeis e Auditor

•

Pós-graduado em Gestão Estratégica de Custos e Auditoria

•

Foi Professor em Cursos de Graduação e Pós Graduação da PUC Minas e NEWTON
PAIVA por vários anos

•

Parceiro por mais de 30 anos em entidades como a AC MINAS, SENAI, SEBRAE, AMIS,
FECOMÉRCIO, FIEMG.

•

Ocupou cargos de destaque nas áreas de Planejamento de empresas como a LÍDER
AVIAÇÃO, COCA COLA E GOL – Transportes Aéreos por mais de 20 anos

•

Consultor e Instrutor da PARCON há 27 anos, tendo atendido centenas de empresas de
tipos e segmentos

•

Autor de vários artigos e matérias em jornais e revistas de circulação nacional

INVESTIMENTO: 3 pagamentos de R$ 650,00 (desconto para pagamento à vista) – podendo
cada empresa ter mais de um participante.

DURAÇÃO: serão 8 encontros de 1:30 a 2:00 cada, uma vez por semana, online, ao vivo,
com duração estimada em 2 meses

Inscreva-se! Já estamos formando os grupos para o próximo mês.

