FGV
ACTION
GESTÃO DE CAIXA
E CAPITAL DE GIRO
ACELERE O CRESCIMENTO
DOS RESULTADOS DA SUA
ORGANIZAÇÃO, POR MEIO
DE APRENDIZAGEM ATIVA

Muitas organizações enfrentam desafios relacionados com a gestão financeira
adequada para potencializar os seus resultados, e esse cenário pode se
tornar mais crítico em situações atípicas ou de crise.
O programa FGV Action Gestão de Caixa e Capital de Giro visa
à construção de um projeto para enfrentar desafios financeiros
reais da organização, utilizando o conhecimento e a
mentoria da FGV, com uma metodologia estruturada e
abordagem prática. O projeto terá como foco acelerar
o crescimento dos resultados, melhorando a gestão
do caixa e do capital de giro da organização.

SEJA UMA DAS ORGANIZAÇÕES
DESTE PROGRAMA!

CONHEÇA A METODOLOGIA
FGV ACTION

O FGV Action está estruturado em quatro fases:
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DESCUBRA

INOVE

CONSTRUA

AVALIE

Descoberta de
oportunidades
para alavancar
os resultados no
tema estratégico
definido.

Desenho de
novas soluções
focalizadas em
desafios
e contexto
específico
da organização.

Detalhamento
da solução
aprovada.

Avalie os
resultados
para direcionar
novos ciclos de
aprovação.

Definição de
objetivos.

Criação de
um plano de
mudança.
Implantação,
quando
aplicável.

Conduzido por professores e especialistas FGV, o programa
conta com oficinas de aprendizagem coletivas e mentoria
customizada por organização, bem como ambiente de
intensa colaboração, com turmas compostas por uma
equipe de até quatro participantes por organização.

FGV ACTION
GESTÃO DE CAIXA E CAPITAL DE GIRO

Alinhados à metodologia DICA, apresentamos o objetivo de cada módulo da turma

OBJETIVOS

MÓDULOS

de Gestão de Caixa e Capital de Giro:

DESCUBRA

INOVE

CONSTRUA

AVALIE

4 semanas

4 semanas

5 semanas

4 semanas

Análise
do contexto e
diagnóstico da
área financeira

Estrutura
e modelo
de controle
financeiro

Implementação
dos modelos
e sistemas de
controle

Monitoramento
dos resultados

Descobrir
oportunidades
na elaboração do
fluxo de caixa e no
dimensionamento das
necessidades de capital
de giro.

Desenhar soluções
novas, focalizadas nos
desafios gerenciais e no
contexto de gestão de
caixa e capital de giro.

Detalhar e definir os
processos, as pessoas e
os sistemas gerenciais.

Analisar as alternativas
de obtenção
de recursos de
financiamento.
Identificar alavancas e
drivers para melhorar o
resultado e o caixa.
Definir os objetivos dos
projetos.

Redesenhar as políticas
internas de vendas,
compras, recebíveis,
gestão de estoque,
relacionamento com
fornecedores, contas
a pagar, impostos e
instituições financeiras
e outras.

Implantar/testar a
solução dos modelos
analisados e aprovados.

Definir os indicadores
e KPIs para análise
e monitoramento
estratégico financeiro,
com o objetivo de
avaliar os resultados
operacionais e
financeiros dos
modelos implantados
e os passos de
acompanhamento.
Avaliar os resultados da
solução implantada.

Estudar e estruturar
as alternativas de
financiamento.

OSCAR MALVESSI COORDENADOR DO PROGRAMA
Coordenador de cursos de educação executiva da FGV como o F&A, Valuation e Project
Finance. Foi professor de carreira da Escola de Administração de Empresas de São Paulo
(FGV EAESP) por 31 anos. Possui larga experiência como diretor administrativo-financeiro
e consultor, tendo liderado projetos de consultoria e treinamento em finanças corporativas
e criação de Valor-VEC®. É Mestre e Doutor em Administração de Empresas (Finanças) na
FGV EAESP e possui cursos e créditos em Value Based Management (VBM) pela Universidade do Texas. É autor do livro Project Finance no Brasil - Fundamentos e Estudos de Casos,
4ª ed. 2018, e capítulos dos livros F&A - Estratégias Empresariais e Tópicos de Valuation,
F&A - Casos de Fracasso e Sucesso na Destruição e Geração de Valor, em 2017, O Negócio
da Educação, em 2017, e Monitoramento de Desempenho Empresarial (IBGC), de 2017, além
de diversos artigos publicados na área de finanças corporativas e criação de valor.

Início: 13/09/2021
Duração: 17 semanas
(aproximadamente quatro meses).
Carga horária total: 63 horas
na modalidade virtual síncrona.
As oficinas de aprendizagem acontecerão às terças-feiras, das 19h às 22h,
e os encontros de mentoria, às segundas-feiras, entre 9h e 18h, com duração
de uma hora e meia por organização (a
definir com cada uma).
A FGV conta com excelente infraestrutura digital e ferramentas para promover um ambiente dinâmico, de troca e
aprendizagem mesmo a distância.

Entre em contato pelo nosso site:
www.fgv.br/in-company-action

