
Empresas não podem sobreviver sem uma previsão financeira eficaz . 
 
Para atuar na área de finanças, um profissional tem que ter, além da vocação, organização 
para seguir inúmeras normas e procedimentos, trabalhar sob pressão, ser prático, cumprir 
metas e principalmente trazer resultados para a empresa. Além de todas essas habilidades, é 
preciso sempre reciclar conhecimento e investir em capacitação. 
  
Adriano Gomes, professor da ESPM, doutor em ciências sociais  e que está  frente da Méthode 
Consultoria há 15, explica que esses profissionais necessitam ter um profundo conhecimento 
técnico, e atualizado, para conduzir a empresa através de um planejamento financeiro que 
seja, de fato, eficaz. “O mundo corporativo está sujeito a oscilações e somente através deste 
processo, em conjunto com os planos de produção, marketing e outros, as empresas 
conseguirão alcançar seus objetivos a médio e longo prazos”, afirma. 
  
Gomes destaca que esse processo opera como um guia para as empresas. A falta dele, pode 
causar falta de liquidez colocando em risco a continuidade da organização. “Por isso quem está 
à frente desses departamentos precisa saber como identificar prováveis desafios na avaliação 
de clientes, e até mesmo, a criar um mecanismo de acompanhamento do setor ou da própria 
empresa, dominar técnicas atuais de solvência e implantar uma metodologia para prevenir 
problemas financeiros que possam levar à falência”, aponta o especialista. 
  
Além disso, é através do planejamento que se pode calcular o quanto de financiamento que é 
necessário para dar continuidade às operações de uma companhia e se decide quando e como 
a necessidade de fundos será financiada. “Sem um procedimento confiável para estimar as 
necessidades de financiamento, uma companhia pode acabar não tendo fundos suficientes 
para pagar seus compromissos, como juros sobre empréstimos, duplicadas a pagar, despesas 
de aluguel e despesas de serviços públicos. Uma empresa fica inadimplente se não for capaz 
de saldar suas obrigações contratuais, como despesas de juros sobre empréstimos. Portanto, a 
falta de um planejamento financeiro sólido pode causar falta de liquidez e, por isso, a 
falência”, conclui Adriano. 
  
Curso de Previsão de Crise Financeira 
Quando: 20 e 21 de agosto 
Local: Avenida Paulista, 807 – 17 andar. 
Mais informações: http://www.methodecursos.com.br 
  
Sobre o consultor Adriano Gomes 
  
Tem formação em administração de empresas e pós-graduação em finanças, mestre em 
controladoria e finanças (PUC-SP), cuja dissertação mereceu dez com louvor e recebeu prêmio 
ENAMPAD, doutor em ciências sociais (PUC-SP) com tese sobre a responsabilidade social das 
instituições financeiras. É docente de diversas instituições voltadas à capacitação de executivos 
e empresários como CIESP, ESPM, IDORT, INTEGRAÇÃO e diversos sindicatos patronais. 
Professor universitário há 15 anos, notadamente na ESPM-SP (graduação e MBA). Além da 
área acadêmica, possui também um histórico de 22 anos de experiência como executivo e 
consultor nas áreas financeira, tributária, estratégica e em sistemas de decisão empresarial 
voltados para indústrias, comércio e serviço. Também é autor dos seguintes livros:  A Empresa 
Ágil (Nobel, 2000), Gerenciamento do Crédito, (Manole, 2002), Administração Para Não 
Administradores (Saraiva, 2005), Responsabilidade Social (Saraiva, 2007), Contabilidade 
Intermediária (IESDE, 2011). 
  
Sobre a Méthode 
  
Há 15 anos, a Méthode ajuda empresas de pequeno, médio e grande porte a se projetarem no 
futuro através da consultoria empresarial. Alinhada a modelos de sucesso, em conformidade 
com as prioridades estabelecidas pelo mercado, a Méthode ampara estas empresas a se 
posicionarem adequadamente frente à concorrência. Além da consultoria, a empresa oferece 
capacitação e desenvolvimento de pessoas por meio de cursos e treinamentos, com temas 
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voltados a gestão, finanças e administração, sempre alinhados a necessidade dos participantes 
ao cenário atual. Mais informações pelo site www.methodecursos.com.br. 
 
Fonte: Segs. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.segs.com.br/component/content/article/49-cat-economia/127642--
empresas-nao-podem-sobreviver-sem-uma-previsao-financeira-eficaz.html>. Acesso 
em: 8 ago. 2013. 
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