Retrospectiva 2015 do Blog do Treasy: os melhores conteúdos sobre
Gestão Empresarial do ano!

No começo do ultimo trimestre de 2015, anunciamos que estávamos preparando uma
enxurrada de materiais para auxiliar sua empresa a se planejar para 2016 e se preparar para
o ano que está começando.
E assim foi! Conforme prometido, foram dezenas de artigos no blog, vários e-books, webinars
e lançamos até um curso completo sobre Gestão Orçamentária que acontece todo por e-mail.
Além disto, nos unimos a vários parceiros para trazer conteúdos ainda mais aprofundados. A
ideia foi simples: buscar especialistas em cada área de conhecimento para nos ajudar a
complementar os conteúdos e oferecer ainda mais valor para você sua empresa, que nos
acompanha há tanto tempo.
Infelizmente (ou felizmente), foi muito conteúdo mesmo e não teríamos como reuni-los todos
em um só post. Então precisamos trabalhar muito para selecionar apenas os melhores para
montar este post (não foi nada fácil). Mas ﬁque a vontade para navegar pelo Blog e também
em nossa área de Materiais Gratuitos e conferir tudo que possa ajudar sua empresa a se
preparar completamente para entrar 2016 com um Planejamento e Orçamento “best-inclass”.
Sem mais delongas, conﬁra abaixo o apanhado geral que ﬁzemos dos melhores conteúdos
lançados aqui na Retrospectiva 2015 do Blog do Treasy.

O que você vai encontrar neste artigo:
Conteúdos em Parceria
Outros Materiais
Blog Posts
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Listas
O que achou da Retrospectiva 2015 do Blog do Treasy e dos conteúdos em si?

Conteúdos em Parceria
Como já comentamos, a ideia aqui foi buscar parceiros que nos ajudassem a complementar
os materiais para que sua empresa pudesse criar um Planejamento e Orçamento detalhado
para cada área de negócio. Conﬁra:
Treasy + Conta Azul – Kit (2 E-books + Planilha) de Planejamento e Orçamento para 2016
Treasy + Contentools – E-book: Planejamento e Orçamento de Marketing
Treasy + Contentools + Zendesk – E-book: Planejando e Reduzindo Custos de
Atendimento
Treasy + Strategy + Syhus – E-book: Balanced Scorecard na Prática
Treasy + Desk14 – E-book: Planejamento Estratégico e Orçamentário sem complicações
Treasy + Viddheo – E-book: Gestão Avançada para SaaS

Outros Materiais
Além dos materiais em parceria, em 2015 lançamos um curso gratuito, mais 3 e-books, 2
white-papers, 1 webinar e mais 3 mini-webinares (os Drops Treasy, que estão fazendo o
maior sucesso).
Conﬁra abaixo na lista completa se você não perdeu nenhum deles:
Curso Gratuito: Metodologia Treasy de Gestão Orçamentária
E-book – Deﬁnindo a Metodologia de Gestão Orçamentária Ideal para sua Empresa
E-book – Estágios de Maturidade na Gestão Orçamentária
E-book – Guia para Formação do Preço de Venda
White-Paper – Guia para Atravessar Épocas de Crise no Cenário Econômico
Treasy Tips: Guia para Análise de Viabilidade de Investimentos Operacionais
Webinar – Acompanhamento e Controle Orçamentário
Drops Treasy – Indicadores de Desempenho – Faturamento Bruto
Drops Treasy – Indicadores de Desempenho – Ticket Médio
Drops Treasy – Indicadores de Desempenho – Margem de Contribuição
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Blog Posts
Em nosso blog, foram 54 novos artigos! Isto mesmo, mais de um por semana! E sempre com
temas relacionados a Gestão Empresarial, Planejamento e Controladoria, com riqueza de
detalhes e a profundidade de conteúdo que sabemos que é fundamental (e que você
aprecia).
Não foi nem um pouco fácil selecionar esta lista (tinha muita coisa boa que precisou ﬁcar de
fora), mas para facilitar as coisas reunimos abaixo os 25 melhores do ano para você apreciar:
O que é Gestão Orçamentária – O guia de A a Z, incluindo dicas e vantagens para sua
empresa
Super Post: Tudo que você precisa saber sobre Gestão Orçamentaria em um só lugar!
Planejamento Orçamentário: será que sua empresa está fazendo isto certo?
Como a Gestão Orçamentária vem ajudando a Kryzalis aumentar seus resultados
Primeiros Passos para criação de um Orçamento Empresarial de sucesso
Orçamento Enxuto: como aplicar os conceitos do Movimento Lean a Gestão Orçamentária de
sua empresa
Orçamento Base Zero (OBZ) – Como livrar sua empresa do excesso de peso e dar mais
velocidade para os negócios!
Self-Service Planning and Budgeting: foco no sucesso do cliente!
Revisões Orçamentárias – Conheça a importância delas para sua empresa!
Premissas Orçamentárias – Saiba como melhorar a Gestão Orçamentária de sua empresa
com utilizando-as
Modelagem Financeira e Orçamentária: os segredos para o sucesso!
Centro de Serviços Compartilhados (CSC) – Um manifesto pelo ﬁm dos rateios!
Prazos Médios de Pagamento e Recebimento – Qual a política ideal para sua empresa?
Indicadores de Desempenho – O Guia deﬁnitivo para sua empresa – Parte 01
Indicadores de Desempenho – O Guia deﬁnitivo para sua empresa – Parte 02
Indicadores de Desempenho para Startups – O que qualquer CEO de uma empresa nascida
para crescer rápido precisa saber!
Excelência na Gestão Empresarial – Criando a cultura de melhoria contínua nos resultados de
sua empresa
Planejamento Estratégico, Tático e Operacional – O Guia completo para sua empresa garantir
os melhores resultados!
Balanced Scorecard (BSC): enxergando sua empresa por novas perspectivas
Governança, Risco e Conformidade (GRC) – Um caminho seguro e eﬁciente para sua empresa
Compliance – Garantindo a boa reputação de sua empresa
Cultura Organizacional – Usando Histórias, Heróis, Rituais e Cultura para promover a
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Inovação e Melhoria de Resultados
Missão, Visão e Valores – A forma mais simples e poderosa de inspirar, motivar e engajar
todos em sua empresa
Análise SWOT – Conhecendo as cartas do jogo e aumentando as chances de vitória de sua
empresa
5W2H – Reduzindo incertezas e ganhando produtividade para os planos de ações de sua
empresa

Listas
Gosta de listas? Então conﬁra abaixo a lista com as 8 melhores listas de 2015 (=p):
5 lições de Gestão Empresarial que o carnaval tem a ensinar para as organizações
5 lições de Gestão Empresarial que o corpo humano pode nos ensinar
5 tomadas de decisão que a Gestão Orçamentária facilita para sua empresa
5 dicas para elaborar um Planejamento Financeiro para sua empresa
5 maneiras de Reinvestir o Lucro de sua empresa
5 dicas matadoras para um bom Planejamento Financeiro Empresarial
5 Benefícios da Gestão Orçamentária para sua empresa
6 fatores críticos para o sucesso da Gestão Orçamentária em sua empresa

O que achou da Retrospectiva 2015 do Blog do
Treasy e dos conteúdos em si?
Esperamos que os conteúdos tenham sido agradáveis de serem consumidos e que
principalmente tenham sido úteis para ajudar a aprimorar a gestão de sua empresa.
Você pode utilizar, por favor, o campo de comentários logo abaixo para deixar sua opinião.
Seria ótimo saber o que achou dos conteúdos, da frequência de postagem e também receber
sugestões de temas que você gostaria de encontrar aqui no Blog.

Também publicado em Medium.
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