
 
 

Finanças para Comerciais 
 
 

Nº DE HORAS: 20 
Horário: 17h00 às 21h00 
N.º de Dias de formação: 5 
Período para realização da acção: 20 a 24 de Novembro 
Nº de Formandos: 15 
Formadora: Ofélia Machado 
Valor da Inscrição: € 350,00 
 
OBJECTIVOS 

• Compreender e analisar os principais documentos económico-financeiros de 
uma empresa; 

• Avaliar a solidez financeira dos clientes e avaliar os riscos associados à venda; 
• Calcular as margens operacionais do Negócio;  
• Analisar e avaliar o impacto económico e financeiro das decisões comerciais 

(condições de crédito concedidas, devoluções, cobranças, etc) sobre os 
resultados da empresa. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A empresa e o circuito económico 
A importância da contabilidade como instrumento de infirmação financeira 
As demonstrações económico-financeiras 
O Balanço e sai composição 
Da perspectiva contabilística à perspectiva financeira 
Análise do equilíbrio financeiro e do endividamento 
Noção de fundo de maneio, necessidade de fundo de maneio e tesouraria liquida 
A demonstração dos resultados: como se formam os resultados 
Estudo da sua composição e da articulação com o balanço 
A rendibilidade de exploração 
O ponto crítico de vendas e a margem de segurança 
Análise do risco; Graus de alavanca 
O anexo ao balanço e a demonstração de resultados 
A demonstração dos fluxos de caixa 
As fontes de informação para analise financeira 
Métodos e técnicas de análise financeira 
O tratamento da informação contabilística para avaliação do risco comercial e do 
risco financeiro dos clientes 
Rácios e indicadores 
Indicadores de funcionamento/ Indicadores financeiros 
Indicadores de rendibilidade /A qualidade dos resultados obtidos 
Limitações da utilização dos rácios 
Estudos do impacto económico e financeiro das decisões comerciais sobre a 
situação patrimonial e sobre os resultados da empresa: 
Noções de calculo financeiro: o valor temporal do dinheiro 
A selecção dos clientes e a avaliação do risco: o scoring como instrumento de 
avaliação do risco 
O ciclo de exploração e a gestão de activos e passivos 
O acompanhamento e controlo do crédito concedido 
 
 


