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Um pouco de mim

• Minha infância, meus desafios, minhas dificuldades.

• Na faculdade, meus gostos pelos estudos.

• Minha família.

• Minha fé em Deus.



Meu acervo



Minha carreira

• Gosto pelos estudos

• Carreira profissional

• Mestrado e doutorado

• Prof. Sanvicente

• Carreira acadêmica

• O futuro



Alguns pitacos sobre carreira

• Conhecimento, competências, habilidades e atitudes.

• Sangue nos olhos, vontade de competir e de vencer.

• Lealdade, conduta ética, propósitos.

• Se possível, liderar.

• Ter sonhos.

• O cuidado com o tempo e com as prioridades.



Falando de Contabilidade

Para que serve a Contabilidade?



Falando de Contabilidade

A margem de lucro



Falando de Contabilidade

Teoria contábil



Falando de Contabilidade

Diagnosticando a empresa



Falando de Contabilidade

Projetando o futuro da empresa



Falando de Contabilidade

O orçamento. O painel geral de controle.



Falando de Contabilidade

Novos negócios



Falando de Finanças

Criação de valor: margem e taxa de crescimento



Falando de Finanças

Estrutura e custo de capital



Falando de Finanças

CAPM e Black Scholes



Falando de Finanças

Taxa de crescimento sustentável



Falando de Finanças

Gestão do capital de giro



Falando de Finanças

Gerenciamento dos riscos



Excelência profissional

• Domínio conceitual

• Administração do tempo

• Planejamento de carreira

• Superação de fraquezas e deficiências

• Humildade

• Incomum força de vontade e força de superação



Excelência acadêmica na pesquisa

• Planejar o desenvolvimento da carreira

• Ir atrás do domínio conceitual e teórico

• Aprender os métodos de pesquisa

• Observar o que os melhores fazem

• Trabalhar em grupo

• Fazer conexões

• No início, juntar-se aos bons.



Excelência acadêmica no ensino

• Não se acomodar nos métodos tradicionais.

• Exigir esforço fora da aula.

• Domínio do conhecimento estabelecido.

• Ser criativo. Ousar.

• Focar no aprendizado. Não no sucesso.



Excelência acadêmica no aprendizado

• Entender que assistir aula não é estudar.

• Fazer todas as leituras necessárias.

• Aprender a estudar.



A ética

• Bons profissionais. Boas pessoas.

• Ser gentil. Ser generoso.

• Compartilhar conhecimentos e informações.

• Saber liderar e saber ser liderado.

• Vestir de verdade a camisa da empresa.

• Estou prejudicando alguém?



O atuário

• Profissão privilegiada.

• Aprender contabilidade. Aprender finanças. Aprender gestão.



Finalmente...

• A vida é curta. A vida profissional é mais curta ainda. 

• O tempo do estudante tem que ser bem aproveitado.

• Tenham força. Tenham perseverança. Acreditem mais e mais no que 
vocês podem realizar. Não desanimem diante de alguns fracassos. Os 
fracassos devem nos servir de lição. 

• Tenham fé que na nossa vida acadêmica e na nossa vida profissional 
nos daremos bem se agirmos sempre com lealdade, bem 
intencionados e sobretudo com uma vontade maluca de vencer.

• Obrigado!!
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