ProCED/FIA promove evento gratuito sobre a
importância da formalização de PMEs
Com o intuito de mostrar aos pequenos e médios empresários a
importância da formalização e aperfeiçoamento da gestão das PMEs, o
ProCED (Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento) da
FIA (Fundação Instituto de Administração) realiza a oitava edição do ENED
(Encontro da Universidade com Empresas em Desenvolvimento), no dia
31 de outubro.
Com a temática “Incentivos à Formalização e ao Aperfeiçoamento da
Gestão para o Desenvolvimento das PMEs”, o evento de 2015 abordará
questões que envolvem a formalização dessas empresas e o seu impacto
diante dos clientes, fornecedores, instituições financeiras e colaboradores, o
que certamente poderá contribuir para a rentabilidade da empresa e seu
desenvolvimento sustentável.

"Será uma oportunidade para troca de experiências entre gestores,
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desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas, especialmente,
neste momento delicado da economia brasileira. Para este ano, já temos um
número bem maior de inscritos, o que propiciará importantes debates",
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ProCED/FIA.

Também serão abordados assuntos relacionados aos efeitos da
informalidade, à falta de recursos para financiamento, à quantidade de
processos judiciais, fiscais e trabalhistas, aos baixos índices de sobrevivência
das empresas, entre outros temas.

O encontro é coordenado pelo Prof. Almir Ferreira de Sousa e será
dividido em dois painéis:

Painel I: Contribuições da Universidade
 Apresentação dos resultados da pesquisa sobre Informalidade nas
Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs).
 Tema: Mitos e realidade de que a informalidade é conveniente. Com
exposições de professores especialistas, abordando o tema sob as
óticas: Jurídica, Tributária, Trabalhista e Gerencial.

Painel II: A Voz e a Vez das PMEs
 Empresários comentarão sobre suas experiências de sucesso com a
formalização e darão opiniões sobre as inconveniências com a
informalidade.

A acadêmica destaca ainda que, a pesquisa a ser a apresentada no
Painel I, que tem como finalidade conhecer mais sobre os aspectos envolvidos
na questão da informalidade e seus efeitos para empresas, vai gerar pontos a
serem debatidos durante o evento.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone
(11) 3732-3506 ou pelo site
http://www2.fia.com.br/PortalFIA/Default.aspx?idPagina=32149.
Serviço
VIII Edição do Encontro da Universidade com Empresas em Desenvolvimento
(ENED)
Data: 31 de outubro de 2015
Horário: 08h30 às 12h30
Local: FEAUSP – Sala da Congregação – Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 – Cidade
Universitária – SP.
Inscrições e informações: (11) 3732-3506 ou pelo site
http://www2.fia.com.br/PortalFIA/Default.aspx?idPagina=32149

Sobre a FIA:
Eleita por três vezes, desde 2005, como a melhor Escola de Negócios do Brasil, a FIA,
um dos mais conceituados e respeitados centros educacionais do País, possui 35
anos de atuação no setor. Hoje mantenedora da Faculdade FIA de Administração e
Negócios, credenciada junto ao MEC (Ministério da Educação), atua em três frentes:
ensino, pesquisa e consultoria, capacitando-a para desenvolver estudos e prestar
serviços nos mais variados campos de especialização da Administração. Todos os
MBAs oferecidos pela instituição alcançaram credenciamento junto à The Association
of MBAs (AMBA), sediada em Londres, que referencia importantes escolas de
negócios pelo mundo. Outro reconhecimento relevante foi concedido pelo jornal
britânico Financial Times: o Pós-MBA, 25º colocado no ranking educação executiva da
Financial Times em 2011.
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