
SOLUÇÕES 
CORPORATIVAS 
FECAP
Mais de um século de excelência 
em educação executiva a serviço 
do seu negócio.



A FECAP é pioneira em educação 
executiva.
Fundou o primeiro curso de Contabilidade do país. 

Criou também o primeiro curso de Ciências 

Econômicas. E, desde então, estruturou cursos de 

graduação, pós-graduação e programas de 

mestrado em diversas áreas de negócio, sempre 

antecipando as necessidades do mercado. Uma 

atitude que colocou a FECAP no topo, no grupo de 

2% das melhores, dentre todas as Instituições de 

Ensino do Brasil (públicas ou privadas, no ranking 

do Ministério da Educação). 

E é com essa postura e atenção à qualidade que 

nasce a área de soluções corporativas da FECAP.



A EXCELÊNCIA DE UMA 
FUNDAÇÃO CENTENÁRIA.
A AGILIDADE DE UMA 
EMPRESA INDEPENDENTE.

SOLUÇÕES SOB MEDIDA
COM INVESTIMENTO OTIMIZADO

Mesmo centenária, a FECAP nunca se tornou corporação 

complexa e lenta. Aqui, as decisões são rápidas e as 

customizações, adaptações e desenvolvimentos de soluções 

são feitas de forma ágil por uma equipe competente, 

dinâmica e apaixonada pelo que faz.

Como Fundação, a FECAP ainda tem a vantagem de poder 

oferecer altíssima qualidade com preços mais competitivos 

que a média do mercado. 



NOTAS DE EXCELÊNCIA NAS 
PRINCIPAIS AVALIAÇÕES E RANKINGS

A FECAP está entre os 2% das melhores 

instituições de ensino brasileiras. Tem 

nota máxima no ENADE nos cursos de 

Contabilidade e Economia. Todos os 

cursos tem avaliações de primeiro nível 

nos principais índices de qualidade, 

tanto de graduação quanto na pós-

graudação e no MBA.

A EXCELÊNCIA DE UMA 
FUNDAÇÃO CENTENÁRIA.
A AGILIDADE DE UMA 
EMPRESA INDEPENDENTE.



PROFESSORES EXPERIENTES

E BEM-FORMADOS

Todos os professores da FECAP tem 
ampla experiência em sua área de 
atuação e titulação de mestrado ou 
doutorado em respeitadas 
instituições de ensino, o que 
garante uma qualidade de ensino 
muito superior à maior parte das 
instituições brasileiras.

A EXCELÊNCIA DE UMA 
FUNDAÇÃO CENTENÁRIA.
A AGILIDADE DE UMA 
EMPRESA INDEPENDENTE.



CAPACITAÇÃO IN COMPANY
São cursos customizados para as necessidades do negócio e dos times. 
Consideram o nível de conhecimento prévio dos participantes, abordam os 
desafios específicos de cada negócio e podem ser realizados no escritório da 
empresa.

APERFEIÇOAMENTO
São cursos práticos que não requerem customização. Normalmente tem curta 
ou média duração e atendem necessidades imediatas de atualização, 
nivelamento de conhecimento ou ferramentas técnicas específicas.

PROJETOS ESPECÍFICOS
Por meio da área de Projetos EspecÍficos, as empresas tem acesso ao 

conhecimento de excelência e à isenção da instituição de forma 

absolutamente personalizada, sigilosa e flexível. 

A área contempla soluções de consultoria, cursos individuais e coaching 

de alto nível a fim de atender necessidades específicas e desafiadoras.

A FECAP Corporate leva a 
expertise em educação da 
instituição para impulsionar 
negócios e times no sentido da 
excelência da capacitação, do 
engajamento e da 
performance. 

São quatro grupos de soluções, 
com educação, treinamento e 
consultoria:



GESTÃO DE PESSOAS

• Formação De Times de Alta Performance – “Team Building”

• Liderança E Gestão de Pessoas

• Saúde Emocional no Ambiente Corporativo

• Gestão do Tempo Com Foco em Resultado

• Negociações Internas e Gestão de Conflitos

GESTÃO EMPRESARIAL

• Comunicação Oral e Escrita em Ambientes Virtuais

• Marketing Digital

• Marketing Pessoal e Etiqueta Empresarial

• Redação Empresarial

• Gestão Estratégica de Vendas

• Princípios da Governança Corporativa

• Formação de Conselheiros de Administração

• Gestão de Riscos e Compliance

• Lei Anticorrupção

• Prevenção a Fraudes e Crimes de Ocultação de Valores, 

Bens e Direitos

• Estratégias e Táticas de Negociação

Conheça nossos principais clientes e temas ministrados:
https://www.fecap.br/corporate/noticias.php

CAPACITAÇÃO 
IN COMPANY
São soluções sob medida para 
as necessidades da empresa. A 
forma, o conteúdo, corpo 
docente, carga horária, a 
agenda e certificação são 
definidos conforme 
expectativas e objetivos da 
organização.

CONTABILIDADE

• Análise das Demonstrações Financeiras;

• Contabilidade para Não Contabilistas;

• Contabilidade de Custos;

• Pricing – Formação de Preços;

• Os CPC’s e IFRS – International Financial Reporting 

Standards;

• Contabilidade Societária;

• Contabilidade Tributária;

• Formação de Auditores Internos.

TEMAS PARA CUSTOMIZAÇÃO



TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

• Governança Tributária

• Planejamento Estratégico de Tributos

• Gestão de Impostos Indiretos

• Direito Tributário

• Lei 12.973/15 e seus impactos nas organizações

• LALUR – Apuração do Lucro Real e Lucro Presumido

FINANÇAS

• Finanças Estratégicas

• Fluxo de Caixa

• Valuation

• Finanças Pessoais

• Matemática Financeira

• Finanças para não Financistas

Conheça nossos principais clientes e temas ministrados:
https://www.fecap.br/corporate/noticias.php

CAPACITAÇÃO 
IN COMPANY
São soluções sob medida para 
as necessidades da empresa. A 
forma, o conteúdo, corpo 
docente, carga horária, a 
agenda e certificação são 
definidos conforme 
expectativas e objetivos da 
organização.

ECONOMIA

• Análise e Projeção de Cenários

• Internacionalização de Empresas

• Fundamentos de Economia

• Práticas de Comércio Exterior

TEMAS PARA CUSTOMIZAÇÃO

Obs.: A FECAP também desenvolve programas sobre 
temas específicos, novos e altamente técnicos sob 
demanda, consulte-nos.



CAPACITAÇÃO 
IN COMPANY
São soluções sob medida para 
as necessidades da empresa. A 
forma, o conteúdo, corpo 
docente, carga horária, a 
agenda e certificação são 
definidos conforme 
expectativas e objetivos da 
organização.

1 •
MAPA DE NECESSIDADES

O time FECAP mapeia as 

demandas de capacitação da 

empresa ou da área, junto dos 

profissionais, analisa e verifica a 

viabilidade e a necessidade de 

uma solução customizada.

2 •
PLANO DE CAPACITAÇÃO

Com base no mapa de necessidades, o time 

FECAP elabora um plano de capacitação e 

treinamento que considera o conhecimento 
prévio dos participantes, o perfil e a 

disponibilidade de tempo e financeira. Tudo 

é feito sob medida: a definição do conteúdo 

teórico e prático a ser trabalhado, a escolha 

da metodologia mais adequada, o tempo e 

distribuição das sessões, o espaço a ser 

utilizado e os detalhes operacionais.

3 •
IMPLEMENTAÇÃO

Com a validação do Plano, o 

time da FECAP cuida do 

processo de implementação 
de ponta-a-ponta. Nesta fase, 

ajustes pontuais podem ser 

feitos na medida em que o 

programa evolui, a fim de 

superar as expectativas dos 

participantes e da empresa.

4 •
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

O programa é avaliado de forma ampla durante o processo e após a conclusão. São levados em conta aspectos 

técnicos, práticos, operacionais, a precisão com que as aulas endereçaram as necessidades da empresa e a 

retenção de conhecimento dos participantes.

5 •
SUSTENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO

A FECAP tem compromisso com os resultados dos programas e difusão do conhecimento de qualidade nas 

organizações. Portanto, ao final de cada programa, é realizado um mapeamento de novas oportunidades para 

alavancar os resultados já obtidos ou endereçar novos temas que permitam à empresa evoluir na capacitação 

do seu time de forma sustentada e com alto valor agregado.

PROCESSO DE CUSTOMIZAÇÃO:



Os cursos de aperfeiçoamento tem curta duração e são 

realizados no campus da FECAP de forma aberta. Permitem 

equalizar conhecimentos de forma rápida e econômica, adquirir 

novas informações ou esclarecimentos sobre aspectos que 

impactam o negócio ou mesmo expandir o conhecimento do 

profissional em um campo específico.

Ao longo do ano são realizados recortes ágeis de diversos temas 

como preparatórios para CPA, alíquotas, leis, impostos, gestão 

de projetos, liderança, indicadores de desempenho, inglês para 

negócios e diversos outros.

Conheça nossa agenda completa em:
https://www.fecap.br/corporate/cursos-aperfeicoamento.php

Veja também as avaliações dos cursos realizados:

https://www.fecap.br/corporate/cases.php

APERFEIÇOAMENTO



PROJETOS 
ESPECÍFICOS
É a solução perfeita para os 
grandes desafios da sua 
empresa. Os projetos são 
exclusivos, montados a partir 
de cenários e situações únicas, 
com a colaboração de 
profissionais de grande 
vivência no mercado.

COACHING
Processo dinâmico, transformador e de alto impacto para os 
resultados da empresa e das pessoas envolvidas. Permite dar 
grande velocidade à superação de metas individuais ou de grupos. 

CURSOS INDIVIDUAIS
É a escolha ideal para profissionais que precisam adquirir ou 
ampliar competências técnicas como contabilidade, finanças, 
processos e projetos de forma rápida e ágil.

É muito procurado por empresas em reestruturação ou 
crescimento acelerado, que desejam preparar seus executivos de 
confiança de forma rápida para cargos altamente desafiadores, ou 
herdeiros de grandes patrimônios que precisam acelerar sua 
capacidade de gestão. 

CONSULTORIA
Por meio da solução, a organização tem acesso ao time de 
especialistas de alto nível da FECAP e pode avaliar, transformar ou 
estruturar processos de negócios das mais diversas áreas, desde 
finanças à gestão de pessoas.



Rita Alencar: 3272-2503 

Roberta Camargo: 3272-2329

E-mail corporate@fecap.br 

LOCALIZAÇÃO
A FECAP tem três campi em São Paulo, todos com ampla 

e moderna infraestrutra, excelente localização e acesso 

facilitado à estações de Metrô e pontos de ônibus.

Campus Liberdade
Av. da Liberdade, 532 - Liberdade,

Estação Liberdade

Campus Largo São Francisco
Largo São Francisco, 19 - Sé, 

Anhangabaú e Sé

Campus Pinheiros
R. Artur de Azevedo, 1633 - Pinheiros

Fradique Coutinho 

VENHA TOMAR UM 
CAFÉ COM NOSSO TIME.
TEREMOS PRAZER EM 
DESENVOLVER A 
SOLUÇÃO PERFEITA 
PARA SUA EMPRESA.


