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Curso

Curso ajuda empresário na elaboração de fluxo
de caixa
Ter as contas equilibradas é o objetivo de qualquer micro e pequeno empresário. Mas
para alcançar este objetivo é preciso se planejar, principalmente da elaboração de um
fluxo de caixa. Foi pensando nisto que a ACE-Guarulhos (Associação Comercial e
Empresarial de Guarulhos) realizou na quarta-feira, 10, em sua sede distrital em
Cumbica, um curso sobre o assunto.
Sob o comando do diretor de capacitação, Wilson Giglio, quatro empresários aprenderam
a elaborar um fluxo de caixa diário, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual, com
provisões financeiras que darão, ao mesmo, uma visão global da empresa.
”Uma empresa só pode dizer se obteve superávit ou prejuízo após elaborar um fluxo de
caixa, uma ferramenta importante para o controle efetivo da parte financeira de
qualquer negócio”, salientou Giglio.

A micro-empresária Anelina de Souza Vieira, que fabrica pelúcias, disse que resolveu
fazer a capacitação para poder organizar melhor sua empresa. “Costumo dizer que
trabalho muito e que acabo deixando de ganhar dinheiro, por não ter um planejamento
efetivo. Acabo ficando perdida com o fluxo de caixa da minha empresa”, disse.
Planejamento também é o objetivo do advogado Vitor Kleber Almeida Santos. “Quero
organizar o meio escritório de advocacia e, portanto, fazer uma perspectiva financeira do
meu negócio”, falou.
Cursos em outubro
Confira a agenda de cursos e palestras da ACE-Guarulhos para o mês de outubro, mais
informações pelo site, www.aceguarulhos.com.br:
• 16/10: Palestra: Como Transformar Potencial em Desempenho
Das 18h30 às 22h30
ACE Distrital Cumbica - Rua Capitão Walter Ribeiro, 211 sala 4/5
Investimento: R$ 50,00 para Associados/R$ 80,00 para Não Associados
• 17/10: Palestra: Desvendando o Segredo
Às 19hs
Auditório ESPA - Rua João Gonçalves, 455 - Centro - Guarulhos Inscrições: 6475-7575
• 18/10: Curso: Erros no Primeiro Negócio
Das 8h às 17h
Parceiro dos Empresários - Av. Bom Clima, 94 - sala 01
Investimento: R$ 150,00 para associados/R$ 250,00 para não associados
• 18/10: Análise Econômica e Financeira de um Balanço
Às 19h
ACE- Guarulhos - Rua 15 de Novembro, 85 - 11º andar
Investimento: R$ 40,00 para associados/R$ 60,00 para não associados
• 18/10: A Lei da Atração - O Sucesso não Ocorre por Acaso
Às 19h30
Open Hall Convention Center - Av. Antonio de Souza, 715 - Centro
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Sede Bom Clima: Avenida João Bernardo Medeiros, 278
Bom Clima - 07197-010 - Guarulhos/SP - (11) 2137-9333
Ao lado do Fácil Guarulhos
Distrital Cumbica: Rua Capitão Walter Ribeiro, 211 - salas 4/5
Cumbica - 07181-000 - Guarulhos/SP - (11) 2481-5222
A 200 metros do portão principal da Base Aérea
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