
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO EM ANALISTA 

FINANCEIRO 

 



 

FORMAÇÃO EM ANALISTA FINANCEIRO 

 

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

Data: Início dia 19 de Março de 2022. 

Término: 04 de Junho de 2022 

SÁBADOS QUINZENAIS (6 encontros) 
 
Horário: 08:30 às 17:30  
 
AGENDA: 
 
Março: 19 
Abril: 02 e 23 
Maio: 07 e 21 
Junho: 04 
  
Local:  Rua Coronel Anizío Rodrigues Coelho, 450 – 1° andar- Boa Viagem, Recife – PE 

Próximo a Paladaria e ao lado do Empresarial Crystal Trade Center 

 

Agenda do curso: 

1- Introdução à Contabilidade Geral e Custos - 4hs- SHEILA ISRAEL  19/03- MANHÃ  

2- Análise de Demonstrativos Financeiros das Empresas  – 12hs- SHEILA ISRAEL 19/03- TARDE   e                                                 

02/04- O DIA TODO     

 

3- Crédito e Cobrança – 08hs-PABLO BONFIM 23/04- O DIA TODO                              

4- Gestão financeira: 08hs- SHEILA ISRAEL 07/05- O DIA TODO                                  

5- Matemática financeira aplicada aos negócios– 4hs- PABLO BONFIM 21/05- MANHÃ  

6- Orçamento Empresarial – 12hs- PABLO BONFIM 21/05- TARDE   e                                               

04/06- O DIA TODO     

 

  

 

OBJETIVO DO CURSO 

Oferecer aos participantes os conceitos, as ferramentas e os instrumentos necessários para atuação na 
gestão financeira de empresas como analistas e coordenadores financeiros.  
 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 
 

Este curso é direcionado à profissionais das diversas áreas do conhecimento, ligados a indústria, serviços, 
comércio, serviço público, bancários, ou pessoas que desejam ingressar no setor, àqueles que gostam de 
contabilidade e finanças, pessoas empreendedoras que desejam abrir seu próprio negócio. 



 

CARGA HORÁRIA 
 
48 Horas Aula 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução à Contabilidade Geral e Custos (4hs)  

 Introdução à Contabilidade 

-Definição, Objeto e Campo de aplicação. 

-Usuários da contabilidade 

-Funções da contabilidade 

-Regime de caixa x Regime de competência 

 Suporte à tomada de decisão 

-Tomada de decisão no âmbito da empresa e fora dos limites da empresa 

-Importância da informação contábil para a gestão do negócio 

-Relatórios contábeis  

 Entendendo os relatórios contábeis para a gestão do negócio: 

-Relatórios Contábeis 

-Balaço Patrimonial e DRE 

-Lançamentos Contábeis 

 Noções de Custos 

-Importância da gestão de custos 

-Controle dos gastos 

-O que são Custos, Despesas e Investimentos? 

-Comportamento dos custos 

 Custos para tomada de decisão 

-Estrutura de custos 

-Margem de Contribuição 

-Relação Custos / Volume / Lucro 

-Ponto de equilíbrio 

 

2. Gestão financeira: faturamento, contas a receber, contas a pagar e fluxos de 

caixa (08hs)  



 

 Conceitos de finanças corporativas e gestão do capital de giro 

- Gestão de contas a pagar 

- Gestão de contas a receber 

- Gestão de estoques 

- Ciclo operacional e ciclo financeiro 

- Prazo Médio de Pagamento (PMP) 

- Prazo Médio de Recebimento (PMR) 

- Prazo Médio de Estoques (PME) 

- Capital Circulante Líquido (CCL) 

- Necessidade de Capital de Giro (NCG) 

- Saldo em Tesouraria (ST) 

 Planejamento financeiro e controle de fluxo de caixa 

- Gestão do ciclo de caixa 

- A relação das contas circulantes com o fluxo de caixa 

- Introdução ao Capex e seus impactos no fluxo de caixa 

- Introdução às técnicas de projeção e controle de caixa (cash flow) 

 Fundamentos das decisões de financiamento e custo de capital 

 

3. Crédito e Cobrança (8hs)  

 Política de crédito e cobrança; 

 Cadastro de cliente (documentos e suas importâncias); 

 Análise do crédito; 

 A régua de cobrança e sua importância; 

 Procedimentos operacionais de cobrança; 

 Tipos de clientes e como tratar em atendimento; 

 Acompanhamento de cadastro/crédito; 

 

4. Análise de Demonstrativos Financeiros das Empresas (Análise de Balanço) 

(12hs)  

 Introdução à análise financeira 

- objetivos da análise de balanços: porque analisar, adequação aos objetivos 



 

  Reclassificação e padronização 

- simplificação, comparação, descobertas de erros 

  Apresentação dos demonstrativos - balanço patrimonial e DRE 

 Análise financeira básica: liquidez, estrutura de capital, lucratividade, índices para 

mercado de capitais 

 Análise financeira avançada: conceitos de capital de giro, análise de investimento 

operacional em capital de giro 

  Análise horizontal e vertical: importância, relação da análise horizontal com a vertical 

 Estudos com casos práticos simulando a tomada de decisões 

 

5. Matemática financeira aplicada aos negócios (4hs)  

 Valor do Dinheiro no Tempo  

 Juros, Consumo e Inflação  

 Juros Simples (Capitalização Simples)  

 Juros Compostos (Capitalização Composta)  

 Valor Principal ou Capital Inicial ou Valor Presente – PV  

 Montante ou Valor Futuro – FV  

 Taxas Equivalentes  

 Série de Pagamentos ou Recebimentos (Fluxo de Caixa Descontado)  

 Decisões de investimento empresarial & Avaliação de Projetos (Visão geral)  

 Taxa Interna de Retorno – TIR (IRR)  

 Valor Presente Líquido – VPL (NPV)  

 Casos Práticos  

 

6. Orçamento Empresarial (12hs)  

 Gestão Empresarial e Orçamento  

 Planejamento Orçamentário  

 Processo de elaboração do orçamento  

 Metodologias  

 Necessidade de flexibilidade  

 Orçamento Operacional  

o Orçamento de Vendas e Deduções  



 

o Orçamento de Produção e Compras  

o Orçamento dos Custos de Produção e de Vendas  

o Orçamento das Despesas  

o Orçamento dos Tributos sobre o Lucro  

 Orçamento de Investimentos  

 Avaliação das propostas orçamentárias  

 Aspectos comportamentais do processo orçamentário  

 Avaliação de desempenho  

 Controle orçamentário  

 Centros de Responsabilidades 

 

FACILITADORES 

 

 Sheila Israel 
 

Profissional da área financeira, a cerca de 12 anos, conhecimento nas rotinas de contas a pagar, 
contas a receber, conciliação bancária, fluxo de caixa e planejamento financeiro, como 
Coordenadora de Contas à Pagar do GRUPO EXTRABOM e Coordenadora Financeira do 
SUPERMERCADO MELODIA. Graduada em Administração e especializada em Gestão Financeira 
(FCAP/UPE). Atualmente é mestranda em controladoria (PPGC/UFRPE), consultora financeira e 
professora na área de administração financeira e contabilidade básica.  
 

 

 Pablo Bonfim 

 

Experiência de mais de 7 anos nas áreas de Contabilidade, Controladoria e Pricing. 
Atualmente atua como Coordenador de Controladoria da Magnum Tires. Foi também 
Coordenador de Planejamento Financeiro da PETRONAC, Orçamento, Relacionamento 
com investidores e Viabilidade Econômica de Projetos. Possui habilidade com o ERP 
Protheus (Totvs) e foi Key-user na implantação do SAP Hanna (FI, AA, FM, CO, CO PA e CO 
PCA). CRC Ativo. Além disso, atuou por quase 2 anos como professor na Faculdade Santa 
Helena, ministrando as disciplinas de Controladoria, Auditoria e Contabilidade avançada 
para cursos de graduação de Ciências Contábeis e Administração.  

 

 

 



 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material Didático, Material de apoio e Certificado. 

 

R$ 680,00 a vista no PIX 

R$ 750,00 parcelado em até 4x  

Você Ganha: 

 

 Treinamento com Especialistas de Mercado 

 Certificado MPE 

 Capacitação para o Mercado 

 

Valor por módulo: 

Introdução à Contabilidade Geral e Custos - 4hs R$ 120,00 

Gestão financeira- 08hs R$ 250,00 

Análise de Demonstrativos Financeiros das Empresas (Análise de Balanço) – 12hs R$ 280,00 

Matemática financeira aplicada aos negócios – 4hs R$ 120,00 

Crédito e Cobrança-8hs R$ 250,00 

Orçamento Empresarial – 12hs R$ 280,00 

 

RESERVAS E INSCRIÇÕES 
 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 

 

 Depósito no MPE 197 - Stone Pagamentos- Agência: 0001- Conta corrente: 123746-0 MPE 
TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00 (PIX) Boleto ou cartão 
mpetc@mpetc.com 

 

 

CONTATO 

 (81) 3423.2729 
 (81) 99466-2386 
 (81) 99466-6338 

 

IMPORTANTE 

mailto:mpetc@mpetc.com


 

 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema após a devida 
comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela 
organização. 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito poderá solicitar 
devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser realizado 
mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de antecedência, o participante 
terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não informar com até 3 dias de antecedência 
sobre sua desistência, o participante pagará o custo completo do evento. 

 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema de 
pagamento. 

  Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro evento de 
igual valor, a seu critério 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não dará direito 
à bonificação, a desconto ou à transferência de inscrição. 

 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento desde 
2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  

 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e 
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados a alunos que desejam conhecer o 
funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco nos 
custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 
 
 

Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 10 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 50 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 1000 empresas investiram em seus colaboradores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos têm, material de apoio e certificado; 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY 


