
Conceber um quadro de indicadores de gestão
Do plano de negócios à elaboração de um quadro de bordo do negócio

Presencial Performance

Duração : 2 dias (14 horas)

Typology : Full immersion

Referência : 768

Preço : 900,00 + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Objetivos :

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Conhecer o processo de elaboração de um plano de negócios e sua importância para a gestão;
Desenhar um sistema de informação adequado à recolha de informação relevante;
Identificar as métricas adequadas à representação económica e financeira da atividade;
Compreender o significado dos indicadores;
Estar preparado para a tomada de decisões.

Destinatários

Diretores e técnicos do controlo de gestão, Contabilistas Certificados, Diretores financeiros, técnicos dos
departamentos de contabilidade e todos os profissionais que pretendam dominar os conceitos elementares de
controlo de gestão.

Percurso de aprendizagem

O planeamento das atividades

Definição e conteúdo do plano estratégico de uma organização.
O conhecimento do negócio e do processo de negócio.
Definição de objetivos.
O sistema de informação e tempestividade das informações.
Informação financeira e não financeira.
A estruturação do quadro de indicadores.

As fontes de informação elementares

As demonstrações financeiras: estrutura e conteúdo.
A contabilidade interna (de gestão).
Preparação da informação para análise:

Correções à informação contabilística;
Outras fontes de informação.

Construir um quadro de indicadores

Indicadores de desempenho económico:
Volume de negócios, margens e resultados intermédios;
Rentabilidade: do negócio, do investimento e do ativo;
Indicadores de risco económico: estrutura de custos, ponto morto económico, margem de segurança e grau
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económico de alavanca;
Indicadores de atividade.

Indicadores financeiros:
O equilíbrio financeiro mínimo, fundo de maneio e liquidez;
Ciclo de exploração: prazo médio de pagamento, de recebimentos e rotação de stocks;
Fluxos de caixa e importância do “free cash flow”;
O financiamento e o custo do financiamento;
Determinação do custo médio ponderado do capital (“wacc”);

Indicadores de estrutura de capital:
Componentes de capital próprio;
Estrutura de financiamento: relação capital próprio vs. capital alheio;
Indicadores relevantes: Autonomia financeira, solvabilidade, cobertura do investimento;
Informação não financeira relevante.

Criação de valor e seus indicadores.

Análise dos indicadores

Identificar os indicadores relevantes: financeiros e não financeiros.
Relação entre indicadores.
Apreciação da situação e emissão de opinião.
Análise de ações apropriadas.
Preparação da tomada de decisão.

 

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática em sala, com base em casos de estudo.

Pontos fortes

Domínio dos principais conceitos, métodos e técnicas para o controlo de gestão;
Aplicação prática com resolução de casos de estudo.


