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Company Projetos Financeiros

Company Projetos Financeiros 
Em crise, planejamento dos empresários brasileiros não é  
suficiente.  
Final do ano é época ideal para garantir 2009  
 
Empresários brasileiros não costumam se planejar embasados  
em estudos de mercado na hora de elaborar o plano de metas  
e, época de crise, pode agravar ainda mais o nível de  
assertividade, pois é difícil prever o mercado.  
Quem afirma isso é o especialista em captação de recursos  
para projetos de investimentos, Guilherme Aguiar.  
 
Para ele, está época do ano é crucial para a realização do  
plano de negócios, no qual é feito estudo do segmento da  
empresa, essencial para projetar efeitos da crise em 2009.  
O pior da crise em 2008 já passou, agora é aproveitar  
algumas conseqüências para saber crescer em 2009.  
 
A consultora de marketing, Renata Bastos, explica que o  
planejamento elaborado aumenta o conhecimento da empresa  
sobre o negócio e o potencial de mercado e facilita a  
percepção de novas oportunidades ou riscos frente a  
problemas futuros.  
Além disso, cria comprometimento de toda a equipe com o  
projeto, tanto da parte da diretoria como dos funcionários  
envolvidos, realçando diferencial competitivo da empresa. 
 
Em época de crise é decisivo determinar tarefas e prazos  
com responsabilidades definidas, viabilizando o controle do  
processo e do andamento do negócio.  
Até para conseguir financiamento no próximo ano, é  
importante se planejar de forma correta, porque a empresa,  
por menor que seja, não pode se basear em achismos.  
 
Company Projetos Financeiros 
A empresa atua no mercado desde 2001 prestando serviços  
financeiros e implementando soluções personalizadas na  
gestão empresarial.  
 
Opera na elaboração de projetos de viabilidade econômica e  
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financeira e de planos de negócios para os diversos  
segmentos do mercado, buscando soluções que melhor atendam  
às necessidades de seus clientes.  
 
Para empresas que buscam recursos por conta do Banco  
Mundial, Bndes, Banco do Nordeste, opera também na captação  
de recursos internacionais através de contrato de parceria  
firmado com uma instituição de investidores de Dubai,  
Emirados Árabes.
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