Análise financeira


Aprenda a analisar o desempenho de empresas através
das demonstrações financeiras e dos rácios de gestão
No final do curso estará apto a identificar as origens e atributos da
informação financeira e a compreender a amplitude da análise de uma
empresa ou negócio, fazendo-o de forma estruturada e autónoma.
Estará preparado também para calcular rácios, interpretar demonstrações
financeiras, o risco operacional e financeiro e aferir a criação de valor
dentro da empresa. Este é um curso essencial para gestores e todos aqueles
que direta ou indiretamente apoiam a tomada de decisões de gestão em
informação financeira, particularmente decisões que envolvam a atribuição
de crédito, a avaliação de empresas, a gestão do risco e investimentos.
Eduardo Ribeiro, formador e consultor com percurso na área financeira e
da banca de investimento, estará disponível para o ajudar esclarecendo
dúvidas através do fórum especialmente dedicado para este curso.
O curso pode ser acedido durante 60 dias, 24 horas por dia, através de PC
ou Tablet com ligação à Internet. O curso tem uma carga horária estimada
de 20 horas.
No final do curso, se concluir com aproveitamento os testes de avaliação,
receberá um certificado de frequência/participação.

PROGRAMA


A Ideia de Negócio
o
o

Introdução
Materiais utilizados durante o curso

Instrumentos de análise financeira
o
o
o
o

Instrumentos de análise financeira
Balanço
Demonstração de resultados
Demonstração de alterações no capital próprio

o
o

Demonstração dos fluxos de caixa
Interligação entre as diferentes demonstrações

Análise às demonstrações financeiras
o
o
o
o
o

Balanço funcional
Equilíbrio financeiro
Situações financeiras típicas
Análise aos resultados
Análise aos fluxos de caixa

Cálculo de rácios financeiros
o
o
o
o
o
o

Noção de rácios de gestão
Rácios de estrutura financeira
Rácios de liquidez
Rácios de rentabilidade
Rácios de funcionamento
Rácios de mercado

Análise do risco
o
o
o

Noção de risco
Risco operacional e financeiro
Risco e custo de capital

Determinação e criação de valor
o
o
o

Valor Económico Criado (VEC)
Taxa Interna de Rentabilidade Efetiva (TIRE)
Market Value Added

FAQ
Quais as datas de início e fim do curso?
O curso está disponível durante 30, 60 ou 90 dias (conforme o curso escolhido)
após a data de confirmação de inscrição. Assim, as datas inicial e final são flexíveis.

Onde se realiza e quais são os horários?
Todos os cursos funcionam em regime e-learning (online), pelo que poderá seguir
o horário que melhor entender, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Durante esse período poderá aceder aos vídeos, páginas, exemplos, testes e colocar
dúvidas no fórum perguntas & respostas. Se necessitar de interromper a sua
inscrição temporariamente por motivos de férias ou doença, também o poderá
fazer. Nesse caso, entre em contacto connosco.

Que recursos necessito ter para frequentar um curso?
Para aceder aos conteúdos basta ter um computador, ligação à Internet e um
browser para navegação (por exemplo, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla
Firefox).

Como é feita a avaliação de conhecimentos?
A avaliação dos cursos é formativa. Ao longo do curso são propostos diversos
testes e exercícios (escolha múltipla, verdadeiro/falso, análise de casos práticos,
etc.). O formando terá aproveitamento se responder de forma correcta a pelo
menos 50% das perguntas não sendo, contudo, atribuída uma nota final.

Vou receber um certificado?
Sim, no final do curso receberá gratuitamente um certificado de
frequência/participação, desde que conclua os testes de avaliação com
aproveitamento.
O certificado é enviado até um mês após a conclusão do curso em formato digital.
NOTA: Como data de conclusão do curso entende-se a data limite de conclusão
(ainda que termine o curso antes dessa data).

