
 

 

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Inscreva-se até 17 de  
Maio e obtenha 

descontos especiais

o Analisar e relacionar o risco, a rentabilidade e o perfil dos accionistas 

o Estabelecer indicadores de gestão como instrumentos de análise 

o Realizar simulações de impactos de decisões económicas e decisões 

financeiras 

o Construir e rever cenários económicos 

o Conhecer em detalhe as Técnicas de Planeamento 

o Analisar Modelos de imputação de custos 

o Avaliar oportunidades, rentabilidade e risco dos investimentos através de EVA® 

e CFOI

☞ Exercícios Práticos 
☞ Formador de Referência 
☞ Documentação de máxima utilidade 
☞ Preços Especiais para Grupos 
☞ Disponível em formato In-Company

ANÁLISE DE MARGENS E 
REDUÇÃO DE CUSTOS

3 dias de Formação Intensiva e Prática para:

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Luanda, 28, 29 e 30 de Maio de 2019 - Hotel**** Seminário Prático

Técnicas, Ferramentas e Metodologias de

para ajustar as margens e os custos às circunstâncias actuais

http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
http://www.sapientzia.com
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Estimado/a Profissional, 

Perante o cenário económico actual, é imprescindível ajustar ao máximo tanto as 
margens comerciais como os custos da organização. 

A tarefa de analisar margens e custos requer  um conhecimento exaustivo das técnicas, 
metodologias e ferramentas que lhe garantam a toma de decisões acertadas no 
âmbito económico-financeiro.  

Para o/a conduzir ao longo deste processo, S-Training tem o prazer de lhe apresentar um 
Seminário Técnico, com um enfoque prático, conduzido por um Especialista que lhe 
dará as chaves para uma eficiente: 

ANÁLISE DE MARGENS E REDUÇÃO 
DE CUSTOS 

Luanda, 28, 29 e 30 de Maio de 2019 

Num ano que se prevê duro só as organizações capazes de se adaptarem à nova 
realidade sobreviverão.  

Garanta a sustentabilidade económico-financeira da sua organização participando neste 
Seminário. 

Propomos-lhe 24 de formação intensiva e Especializada essencial para todos os 
profissionais da área económico-financeira que desejem aprofundar os seus 
conhecimentos em Processos de Análise de Margens e Redução de Custos. 

Contamos com a sua presença e esperamos ter o prazer de o/a receber no dia 28 de 
Abril.  Até lá, receba as nossas melhores saudações 

A Direcção 

 F.S. - Não perca mais tempo e enfoque esta formação como um investimento 
com rápido retorno. Inscreva-se quanto antes pois as vagas são limitadas! 

 

Luanda, 28,29 e 30 de Maio 
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Programa especialmente desenvolvido para : 

• Director Financeiro 

• Controller  

• Administrador 

• Técnicos Financeiros 

• Director de Contabilidade 

• Responsável de Contabilidade e Administração 

• E todos os profissionais que têm responsabilidades de gestão dentro da organização

A ORGANIZAÇÃO E O VALOR 

• O desempenho de valor das organizações 

• O risco, a rentabilidade e o perfil dos accionistas 

• Controlling e Administração,Controlling e Auditoria, Controlling e Direcções 

ANÁLISE DE RENTABILIDADE E RISCO COM 
BASE EM MAPAS FINANCEIROS 

• Instrumentos de Análise, os Indicadores de Gestão 

• Alavancagem Operacional e Financeira 

• Equilíbrio Económico e Financeiro 

o > Análise de resultados obtidos com indicadores económico financeiros 

o > Simulações de impactos de decisões económicas e decisões financeiras 

o > A discussão do endividamento financeiro e das políticas de outsourcing 

 

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 28,29 e 30 de Maio 
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ELABORAÇÃO, REVISÃO E CONTROLO DO 
ORÇAMENTO EMPRESARIAL 

• Como construir e rever cenários económicos 

• As variáveis chave 

• Como definir e rever os objectivos 

o > A rentabilidade do accionista 

o O desempenho da gestão administrativa, operacional e financeira 

• O orçamento de vendas 

• Os Custos Operacionais 

• As Receitas diversas Operacionais 

• Os Mapas de Exploração 

• A previsão de Tesouraria e o Orçamento Financeiro 

• O Orçamento Financeiro 

o > A ligação dos objectivos económicos 

o > As técnicas mais simples de planeamento 

o > As previsões financeiras 

o > As questões de Necessidades de Fundo de Maneio 

o > A interligação entre decisões económicas e financeiras 

PROGRAMA 

Luanda, 28,29 e 30 de Maio 
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CONTABILIDADE DE GESTÃO: FINALIDADE OU 
MEIO? 

• Os custos 

• Os sistemas de custeio 

• ABC, uma utopia? 

• Necessidade de informação e sistemas de custeio 

• Investimentos em Sistemas de Informação 

• Margens 

• Competitividade, mercados, sistemas de custeio 

• Sistemas de custeio e "álibis" para ineficácia 

o > Modelos de imputações de custos de estrutura 

o > Discussão dos resultados obtidos com diferentes opções de critérios de 
custeio 

o > Os modelos mais simples e a responsabilização dos gestores 

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS E A FUNÇÃO 
FINANCEIRA 

• Rentabilidade, Mercado e Recuperação de Investimento 

• Análise Financeira por "excel" e Análise Financeira como função nobre da gestão 

• Investimentos, Necessidades de Fundo de Maneio 

• Activos, "um mal necessário” 

• Novas medidas de avaliação: do EVA® ao Cash Flowreturn On Investment. A função 
financeira como pedra fundamental na avaliação da oportunidade, rentabilidade e 
risco dos investimentos 

PROGRAMA 
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o > Análise das XIRR 

o > Os modelos "all in cost" e a avaliação do custo de capital das organizações 

o > Os modelos de avaliação de desempenho e o papel crucial da previsão de  
 tesouraria 

o > Avaliação de activos e as IFRS  

O COMBATE A CUSTOS: DAS INTENÇÕES À 
REALIDADE 

• Custos Industriais 

• Custos de Estrutura 

• Custos com Pessoal 

• Custos Administrativos, Comerciais, Industriais e Financeiros 

• Activos Imobilizados 

• Activos Circulantes 

• Activos Disponibilidades 

 

PROGRAMA 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com Análise de Margens e Custos 

Luanda, 28,29 e 30 de Maio 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 28, 29 e 30 de Maio de 2019 

Hotel **** 

Facturação 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 2 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o 
solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído 
o valor da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor 
pago. No entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada 
por escrito até 48 horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 17 de Maio  

359.900 AKZ  
Depois de 17 de Maio 

379.900 AKZ  
O valor da inscrição inclui a documentação 

 almoços e os coffee breaks indicados no programa.
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