Profissionais mais preparados para a gestão financeira de resultado
Programa Gestão Econômico-Financeira, da Fundação Dom Cabral, oferece sólido
conhecimento e prepara profissionais para entender e atuar frente aos novos modelos
financeiros das empresas

As mudanças sociais, políticas e econômicas globais refletem diretamente no sistema
financeiro das organizações. Para acompanhar o novo cenário e garantir gestão de
sucesso e com competitividade no mercado, é imprescindível que profissionais e
empresas liderem e se aprofundem com solidez sobre os fundamentos dos novos
modelos financeiros. Esse é o objetivo do Programa GEF-Gestão Econômico-Financeira,
oferecido pela Fundação Dom Cabral, por meio da sua associada no Paraná, a JValério,
que está com inscrições abertas.
O GEF proporciona entendimento estrutural, prático e de alta performance à
profissionais gestores e líderes que atuam no mercado. “Em um momento de tantas
transformações, o programa torna-se um diferencial. Nele, os participantes vão se
atualizar, melhorar seu desempenho e adquirir novas habilidades que são
fundamentais para a tomada de decisões, elevar a atuação na gestão e obter uma
visão integrada com menos chances de errar”, explica Clodoaldo Oliveira, diretor de
mercado da JValério.
Após o programa, os alunos saem preparados para a nova realidade financeira do
mercado, com noções práticas, por exemplo, de alinhamento dos princípios das
finanças empresariais, avaliando o desempenho econômico e financeiro e
contribuindo para o melhor desempenho das atividades organizacionais, um
entendimento integrado na gestão dos demonstrativos contábeis, indicadores
financeiros, custos e orçamento, possibilitando uma visão ampliada das práticas
organizacionais, melhor avaliação da viabilidade econômica dos projetos e geração de
valor para os negócios.
Resultados práticos
Jeancarlo Dotto é gerente industrial da Furukawa. A empresa é uma das líderes
mundiais em infraestrutura de redes de comunicação que, como outras grandes
marcas do mercado também se adaptaram ao novo cenário decorrente das crises e
mudanças globais. Foi nesse momento em que participar do GEF foi importante para a
performance de Jeancarlo. O gerente explica que o aprendizado elevou sua gestão e
garantiu o aumento da competitividade de sua empresa no mercado. ”Melhorei minha
análise quanto a viabilidade de novos investimentos para o aumento da capacidade
produtiva. Assim, consegui tomar decisões mais assertivas no gerenciamento do

estoque de matéria prima. Estamos obtendo bons
resultados”, explica Jeancarlo, que também ressalta. ”Uma boa gestão financeira
associada à melhoria da eficiência produtiva faz com que os nossos produtos fiquem
mais competitivos no mercado e a empresa melhore cada vez mais a sua saúde
financeira e capacidade de investimento”.

Serviço
GEF - Gestão Econômico-Financeira
Módulo único: 27, 28 e 29 de setembro
Local: JValério - Praça São Paulo da Cruz, 50 - Juvevê, Curitiba
Informações e inscrições: https://goo.gl/5ibFLr
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