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COST MANAGEMENT PLAN : Gestão, Controlo e Redução de Custos
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PLANEAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTAL
Lisboa , 19 de  outubro
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Lisboa , 10 de outubro
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Foi muito interessante e útil para as tarefas que 
desempenho.Veio de encontro às espectativas .GENERIS

AGENDA 2017 SETEMBRO  – DEZEMBRO

“



LINGUAGEM ESTRATÉGICO, 
FINANCEIRO E COMERCIAL

Comprenda os ratios económico-financeiros corporativos e 
controle os indicadores da sua Unidade de Negócio

.

PLANEAMENTO E GESTÃO 
ORÇAMENTAL PARA NÃO 
FINANCEIROS

Desenhe, prepare e acompanhe eficazmente o processo de 
planeamento e gestão orçamental e assegure que os desvios 

referentes ao plano inicialmente definido são analisados e 
adequadamente controlados

COST MANAGEMENT PLAN
Evite custos  não previstos , reduza o overbudget no orçamento, 

facilitando a análise e permitindo identificação de pontos de 
melhorias. 
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Desenvolvimento de 
Competências Directivas 
Económico-Financeiras

Para enfrentar os novos desafios das
empresas, tanto os responsáveis sénior como
os recém nomeados , precisam contar com
novas competências no ambito económico-
financeiro para garantir a melhor gestão das
suas unidades, aumentar o valor nas suas
decisões assim como manter uma
comunicação eficaz com o management da
empresa.

Melhorar as suas capacidades profissionais,
ajudar a que as suas decisões sejam ágeis e
flexíveis e facilitar a sua adaptação às
mudanças empresariais, são os principais
objectivos das formações que lhe estamos a
propor.

Esperamos que sejam do seu interesse.



LINGUAGEM ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E COMERCIAL

PROGRAMA
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OS PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS, SITUAÇÃO ECONÓMICO FINANCEIRA 
DA ORGANIZAÇÃO E CONTROLO DE GESTÃO E MEDIDAS CORRECTIVAS

O objectivo deste Módulo é propor um quadro global e integrado de análise que lhe 
permita, quando em presença da informação de gestão da sua empresa, extrair 
todas as conclusões relevantes para a tomada de decisões coerentes e ajustadas à 
situação da sua unidade e aos objectivos que para ele traçou ou para a 
fundamentação das propostas que submeteu à Direcção Geral

- Quais os diferentes focos de interesse da análise económico-financeira

> A análise patrimonial, financeira e económica
- Porque deve ser conjugada a análise económico financeira com um quadro global 
caracterizador da realidade interna e externa da empresa
- Quais os riscos das empresas e as suas medidas
- Como realizar a análise pelos rácios
- Análise pelos fluxos financeiros
- Quais os principais indicadores económicos

> Indicadores de eficiência económica
- Evolução das vendas
- Rentabilidade das vendas
- Ponto crítico de vendas
- Margens brutas
- Break-even-point
- Estrutura de stocks, prazo de cobertura de existências, rotação do activo

> Indicadores de estrutura de capitais
- Necessidade de fundo de maneio
- Grau de liquidez
- Prazo médio de pagamentos
- Prazo médio de recebimentos
- Grau de endividamento
- Autonomia financeira
- Grau de solvabilidade
- Custo médio do passivo

> Indicadores de rentabilidade
- Rentabilidade dos capitais próprios (ROE - Return on Equity)
- Rentabilidade das vendas (ROS - Return on Sales)
- Rentabilidade do capital investido (ROIC - Return on Capital Invested)
- Rentabilidade operacional
- Grau de alavancagem financeira

> Rácios de Rentabilidade e criação de valor do negócio
- Meios Libertos e EBITDA
> A análise EVA® (Economic Value Added®)
- Conceito, aplicação e potencialidades



PLANEAMENTO  E GESTÃO ORÇAMENTAL

PROGRAMA
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COMO DOMINAR O PROCESSO ORÇAMENTAL DA SUA UNIDADE 
Principais conceitos – Diferença entre despesas, custos e pagamentos
Reunir e parametrizar o histórico de informações pertinentes
Identificar as linhas orientadoras do departamento

O PLANO ECONÓMICO ANUAL E O ORÇAMENTO COMO MARCO DO SISTEMA DE CUSTOS E DE CONTROLO
Elaboração do programa para a elaboração dos planos e orçamentos anuais

CONCEPÇÃO DO ORÇAMENTO
Objectivos estratégicos e objectivos operacionais
Objectivos quantitativos e qualificativos
Definir objectivos e identificar os custos a considerar
Custos de estrutura
Custos fixos e variáveis
Outros custos

APRESENTAR, NEGOCIAR E DEFENDER O ORÇAMENTO
Negociar e discutir o orçamento

O PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO
Controlo orçamental e análise de desvios
Instrumentos de acompanhamento e controlo



COST MANAGEMENT PLAN: Gestão, Controlo e Redução de Custos

PROGRAMA
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GESTÃO EFECTIVA DE CUSTOS
Conceitos básicos e objetivos

RESOURCE PLANNING
Definição de recursos necessários

COST ESTIMATING
Diferença entre despesas, custos e pagamentos
Custos das operações: natureza e classe
Custos históricos e futuros. Directos e indirectos. Variáveis e fixos
Comportamento dos custos
A organização. Custos de estrutura e suas análises
Variáveis dos custos

COST BUDGETING: O PLANO ECONÓMICO ANUAL E O ORÇAMENTO COMO MARCO DO SISTEMA DE CUSTOS E DE CONTROLO
Elaboração do programa para a elaboração dos planos e orçamentos anuais
Como inserir os custos no orçamento

COST CONTROL
Como monitorizar as alterações nas previsoes de custos
Ações corretivas
Quais são as chaves para desenvolver um sistema de diminuição de gastos



A sua formadora

“ Foi uma boa apresentação sobre o enquadramento de risco na actividade de Tesouraria. Permitiu a abertura de vários horizontes em termos 

organizacionais que nos levam a ponderar métodos de trabalho”

Assistente de Tesouraria e Cash Management - GRUPO SOUSA INVESTIMENTOS SGPS

“ A formação teve como principal mais-valia a proximidade com os participantes, a partilha de experiências, troca de pontos de vista e abertura de 

novas perspectivas para temas já conhecidos ou menos conhecidos”

Assistente Tesouraria - SONAECOM SERVIÇOS PARTILHADOS

Assistentes em  formações na área financeira

“

Inscreva-se em                             info@formiventos.com +351 91 257 00 03                                        www.formiventos.com

Drª. Inês Ferreira
Resp. Div. Contabilidade 
Financeira e de Gestão

INCM-CASA DA 
MOEDA

Os COMENTÁRIOS dos clientes são a MELHOR GARANTIA de QUALIDADE



Competências Directivas 
Económico-Financeiras
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AGENDA 2017 SETEMBRO  – DEZEMBRO

LOCAL
Hotel Novotel Lisboa 
Avenida José Malhoa, 1

HORÁRIO
Os Assistentes serão recebidos às 9.00 h. 
O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h. 

PREÇO por curso 
599 € + iva 
O valor da inscrição inclui a documentação on-line, almoço e café

Certificado de Assistência
A todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletrónicamente um Certificado de Assistência


