[E-book] – Como criar uma área de Planejamento, Controladoria e
Finanças – Parte 02

Desde de que iniciamos as publicações de artigos e materiais gratuitos aqui no blog, temos
percebido inúmeros proﬁssionais buscando iniciar ou aprimorar as áreas de planejamento,
controladoria e ﬁnanças em suas empresas. Porém, nem sempre as informações necessárias
estão estruturas de forma fácil de entender e colocar em prática.
E foi pensando nisto, que nós aqui do Treasy, com a colaboração do colega Marcelo Amaral,
iniciamos a produção de um e-book gratuito com os passos necessários para implantação de
uma área de planejamento, controlaria e ﬁnanças em uma empresa de pequeno ou médio
porte.

E-book Gratuito – Como implantar uma área de
Planejamento, Controladoria e Finanças

Há algumas semanas publicamos a primeira parte e hoje temos aqui a segunda parte do ebook para você.
Para realizar o download, basta clicar no botão abaixo:
Como este é um tema um pouco mais amplo, resolvemos dividir o e-book em algumas
partes, assim podemos ir publicando aqui conforme cada etapa vai ﬁcando pronta e você
pode ir realizando a leitura a medida que a publicação evolui, inclusive nos enviando dúvidas
ou sugestões de temas para que abordemos nas próximas publicações.
Nesta segunda parte publicada você vai encontrar alguns tópicos abordando assuntos como:
Estabelecendo o Plano de Voo
O que faz a área de Planejamento e Controladoria
Quem é o proﬁssional de controladoria
Deﬁnição de uma equipe interna ou contratação da consultoria de controladoria
Passos necessários para estruturação de uma área de planejamento, controladoria e ﬁnanças
eﬁciente
Deﬁnição da Expectativa de Retorno e do Apetite a Risco da empresa
Deﬁnição de ferramentas gerenciais para obtenção de controles e estatísticas
Elaboração dos modelos personalizados que se quer acompanhar
Criação de um Plano de Contas
Demonstrações de Gastos, Custos e Despesas
Demonstrativo de Resultados do Exercício
Demonstrativo de Fluxo de Caixa (Curto Prazo e Longo Prazo)
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E em breve faremos a publicação aqui no blog da terceira e ultima parte do e-book, sempre
com abordagens diretas e exemplos práticos, acompanhados de modelos de planilhas e
outros materiais complementares para auxiliá-lo a implantar uma área de planejamento,
controladoria e ﬁnanças de formar mais rápida e fácil.
Portanto, se você ainda não é assinante de nosso newsletter, cadastre-se (aqui, logo abaixo)
para receber este e outros artigos por e-mail, ou nos adicione nas redes sociais para ﬁcar por
dentro de tudo que acontece por aqui.
E se as dicas foram úteis para você e sua empresa, deixe um comentário e compartilhe
utilizando os botões das redes sociais que ﬁcam aqui logo abaixo.

Também publicado em Medium.
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