Fundamentos de Contabilidade para Executivos
Um guia prático para entender os Demonstrativos Contábeis

Este curso é eminentemente prático e é dirigido àqueles profissionais que não têm tempo para
estudar contabilidade mas que gostariam de saber como interpretar as informações contidas nos
demonstrativos contábeis.
O curso começa dando uma visão prática dos conceitos fundamentais da contabilidade. Em seguida desvenda as informações que podem estar contidas em cada uma das principais contas do
Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultados. Por fim, ensina como, a partir das informações contidas nas demonstrações contábeis, podemos avaliar a situação financeira e patrimonial da empresa. Tudo isto em uma linguagem simples e acessível e com exemplos práticos para
melhor fixar os conceitos apresentados;
Durante o seminário serão estudados casos, baseados em dados reais, onde os participantes poderão simular a aplicação prática das técnicas discutidas em classe.
Todo o material de apoio deste curso já leva em consideração as recentes alterações introduzidas
pela Lei 11.638/07 nas demonstrações contábeis.

Benefícios para a empresa
Contar com profissionais dotados de linguagem equiparada com o pessoal da área contábil e fiscal e capacitados a avaliar sua empresa do ponto de vista financeiro e patrimonial.

Benefícios para o participante
Ao final do curso os participantes estarão aptos a (a) ter diálogo equiparado com o pessoal da área contábil, (b) enxergar os dados contábeis do ponto de vista gerencial e (c) analisar a situação
financeira e patrimonial de uma empresa a partir das demonstrações contábeis;

Programa

Ÿ Conceitos Fundamentais
Bens, direitos e obrigações
Fato contábil

Lançamentos contábeis
Regime de caixa e de competência
Exercício social

Ÿ O Balanço Patrimonial
O significado das principais contas do Ativo e do Passivo
Por que o Ativo e o Passivo têm a estrutura que têm
Como avaliar o grau de consolidação da empresa a partir da ordem em que as contas aparecem no ativo e no passivo
As características e as informações contidas em cada uma das principais contas do Ativo
e do Passivo;
O que é e qual a importância do Capital de Giro

Ÿ A Demonstração de Resultados do Exercício
Receita bruta
O que são as deduções de vendas
O que são as receitas líquidas
Qual a diferença entre custos e despesas
Como se calcula o custo das vendas
O que são despesas operacionais
Quais as despesas que são dedutíveis
Qual a diferença entre despesas e investimentos
Quais as receitas e as despesas extraordinárias
O Lucro

Ÿ Introdução ao Problema dos Custos
Custos e despesas
Custos fixos e custos variáveis
Custos diretos e custos indiretos
O método do custeio por absorção
A margem de contribuição
O ponto de equilíbrio

Ÿ Os lançamentos Contábeis
Créditos e Débitos
O método das partidas dobradas

Ÿ Casos Especiais

As provisões
As apropriações
As contas redutoras
O resultado de equivalência patrimonial

Ÿ Os Postulados, os Princípios e as Convenções Contábeis
O postulado da entidade
O postulado da continuidade
O princípio do custo como base do valor
O princípio do denominador comum monetário
O princípio da realização da receita
O princípio do confronto da receita com as despesas
A convenção da Objetividade
A convenção da Materialidade
A convenção do Conservadorismo
A convenção da Consistência

Ÿ Análise das demonstrações contábeis
Avaliando a capacidade de a empresa liquidar seus compromissos
Capital circulante líquido
Índice de liquidez corrente
Índice de liquidez seca
Índice de liquidez imediata
Avaliando a capacidade de a empresa remunerar seus acionistas
Margem líquida
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido
Rentabilidade do Ativo
Avaliando o grau de consolidação da empresa
Grau de endividamento financeiro de curto prazo
Prazo médio de recebimento de duplicatas
Prazo médio de reposição dos estoques
Grau de endividamento
Grau de exposição às variações cambiais

Ÿ Os documentos comerciais e suas características

O Pedido
A Nota Fiscal de Entrega
A Fatura
A Duplicata
O Aviso de Cobrança

Ÿ A Demonstração do Fluxo de Caixa
O Fluxo das Atividades Operacionais
O Fluxo das Atividades de Investimento
O Fluxo das Atividades de Financiamento

Duração
Dois dias, de 8:30 hs. às 17:30 hs. Coffee-breaks às 10:30 hs e às 15:30 e uma hora de almoço.

Público-Alvo
Executivos de áreas não contábeis
Atenção!
Os participantes devem comparecer ao curso levando uma calculadora financeira simples.
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