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CURSO PRÁTICO NA EMPRESA CAÇA TALENTOS 

APRESENTAÇÃO 
 

A Caça Talentos é uma empresa de prestação de serviços e treinamento nas áreas da 

Contabilidade, Departamento Pessoal, Rotinas Fiscais, Tributária, Administração, Finanças, 

Empreendedorismo e Gestão.  Nosso diferencial é a utilização de ferramentas reais que levam 

a prática das empresas para sala de aula. Utilizamos como apoio de ensino: Sistema 

Mastermaq, Planilhas em Excel e sistemas digitais governamentais, tais como Nota Fiscal 

Eletrônica (NFe), arquivos da Receita Federal, Estadual e Municipal.  Os cursos são realizados 

pelo professor Vladimir Mourão Gomes, Contador e Auditor de empresas, sócio da 

Contabilidade dos Empreendedores, membro do Conselho Fiscal da ABCO - Associação dos 

Consultores Nacional, com mais de 20 anos de experiência, criador do Laboratório do 

Contador.  Premiado em 1º lugar pelo SEBRAE/FNQ - MPE na área de educação, pela gestão 

de ensino prático, atualizado e rápido. Durante o curso os alunos recebem orientações 

individuais, apostila e certificado reconhecido com selo de qualidade SEBRAE/FNQ e Gerdau. 

A Caça Talentos também ministra cursos avançados para contabilistas, administradores, 

advogados e empresários nas áreas de Consultoria, Auditoria e Empreendedorismo. 

 

CURSO: COMO ABRIR E GERENCIAR UM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE  

 

1 – MÓDULO 

 Administração do Tempo e do trabalho. 
 Empreendedorismo e Gestão da Qualidade 
 O profissional contábil e suas funções no mercado 
 Como se adequar às mudanças do mercado contábil 
 Requisitos principais do empresário contábil 
 Empresa ou profissional autônomo 
 Departamentos de uma empresa contábil 
 Os departamentos operacionais e as suas funções nos processos 
 Os departamentos não-operacionais e suas funções estratégicas 
 Escritório autônomo – funcionamento e características 
 Sociedade de profissionais, seus benefícios e riscos 
 Formação empresarial dos sócios 
 Experiência necessária para melhores resultados 
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 MÓDULO 2 

 Mercado de atuação de um escritório de contabilidade 
 Como segmentar a sua atuação no mercado 
 Como escolher o mercado a atender 
 As características e requisitos de cada segmentação de mercado 
 Riscos da empresa contábil e como se proteger 
 Como lidar com o cliente contábil 
 Uso de e-mails nos tratos com cliente 
 Erros nas informações prestadas 
 Seguros de responsabilidade profissional 
 Equipamentos e estrutura necessários 
 Sistemas de uso da empresa contábil 
 Administração de documentos do cliente 
 Uso de servidores na empresa contábil 
 Escolha de consultoria em legislação 

 

 MÓDULO 3 

 Cuidados no contrato de prestação de serviços 
 Elaboração do escopo de contrato 
 Obrigações das partes na relação comercial 
 Quando bloquear os serviços do cliente 
 Combate à inadimplência 
 Fixação de honorários e cobranças adicionais 
 Marketing contábil como usar para aumentar base de clientes 
 Estratégias de preço de serviços 
 Estratégias de produtos contábeis 
 Estratégias de vendas de serviços de contabilidade 
 Auditoria Interna no escritório de contabilidade 

 
 

MÓDULO 4 

 Prática e simulação. 

 

Instrutor 

Vladimir Mourão Gomes, Contador, Pós Graduado em Auditoria Externa pela UFMG, Sócio 
da Contabilidade dos Empreendedores atua como Contador e Auditor de diversas empresas 
de Pequeno, Médio e grande porte por mais de 20 anos. Recebeu pela Caça Talentos o 
Prémio MPE/Brasil Sebrae/2008 e 2012 em Gestão da Educação e Responsabilidade Social, 
treinou e capacitou mais de 25 mil alunos. 
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Local do curso e inscrições 
  
TROPICAL NORTE SHOPPING - Rua Pouso Alegre, 2.060 - Loja 18 - Floresta (Em frente a 
Maternidade Santa Fé) 
  
 
Investimento: R$ 990,00 (dividimos até 3x no cartão), ou  por valor da hora R$ 70,00, 
estimamos tempo mínimo de 08 horas , sendo necessário pelo menos entre 02 e 03horas por 
dia para o treinamento que poderá ser realizado 02 vezes por semana ou 01 vez. 
  
 
Formas de pagamento  
      

Cartão 
 

Cheque 
  

Boleto à vista 
  

Depósito em conta 

Banco: ITAU 

Agência: 3101 

Conta corrente: 376436 

Favorecido: Caça Talentos Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda. 
Obs.: No caso de depósito enviar comprovante de pagamento via fax. (31) 3272-1149 
  
Observações 
  

Será fornecido Material de apoio (apostila) e certificado. 
É dever do aluno trazer calculadora, lápis, caneta, borracha e papel para melhor 

aproveitamento do curso. 
 

 
Garanta já sua inscrição! 

CENTRAL DE INFORMAÇÕES 
  

Tel: (31) 3272-1149 
     (31) 9-9949-5061 

  

E-mail: ctalentos@uol.com.br 
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