
 

ADF – Análise das Demonstrações Financeiras  
 

Brasília, 20 e 21 de janeiro de 2022. 
Brasília, 14 e 15 de março de 2022. 
Brasília, 05 e 06 de maio de 2022. 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 
Revisão dos fundamentos da Contabilidade; Estrutura das Demonstrações Contábeis; 

Utilização de índices; Análises Horizontal e Vertical; Análise Discriminante; Prazos Médios; 

Noções de Alavancagem; Análise de Giro x Margem; Índices de Avaliação para tomada de 

decisões; EBTIDA.  

OBJETIVO 

- Geral  

O objetivo deste trabalho é prover o aluno de instrumentos para analisar a situação 

econômico-financeira de empresas, com base em dados extraídos de seus balanços, 

Demonstração de Resultado do Exercício e em dados internos.  

- Específicos  

Analisar dados e formar a composição de índices para tomada de decisão. 

PÚBLICO ALVO 

Estudantes de Ciências Contábeis, Administração e Economia, e profissionais que trabalham 

com demonstrativos econômico-financeiros, Gestores de Empresas.  

METODOLOGIA 

● Aula expositiva com uso de Projetor de Multimídia;  
● Debates em sala de aula;  
● Exercícios de Fixação; 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I- AJUSTES DAS DEMONSTRAÇÕES PARA FINS DE ANÁLISE E ESTUDO CIRCULANTE 
1- Reclassificação das demonstrações contábeis 
2- Modelo de padronização das demonstrações contábeis 
3- Capital Circulante Líquido.  
4- Gestão de caixa (prazo médio de renovação de estoques, prazo médio de recebimento de 
vendas, prazo médio de pagamento de compras, ciclos operacional e financeiro, análise de 
capital de giro) 
5- Endividamento 
6- Índices de lucratividade: margem operacional líquida, rentabilidade ou taxa de retorno 
dos acionistas, retorno sobre investimentos, retorno sobre patrimônio líquido 
7- Alavancagem financeira 
8- EBITDA 
 



 

II- ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 
9- Objetivos da análise vertical e horizontal 
10-Forma de cálculo da análise vertical e avaliação dos indicadores apurados 
11-Forma de cálculo da análise horizontal e avaliação dos indicadores apurados 
12-Índices de liquidez (Corrente, Geral, Seca e Imediata) 
 
DO FACILITADOR  
 
EQUIPE ONIX DE FACILITADORES  
 
LOCAL E DATA: 
 
Brasília, 20 e 21 de janeiro de 2022. 
Brasília, 14 e 15 de março de 2022. 
Brasília, 05 e 06 de maio de 2022. 
Carga Horária: 16h 
Horário: 08h30min às 18h  
Investimento: R $ 2.395,00 (Dois mil, trezentos e noventa e cinco reais). 
Incluso: Material didático, Apostila, coffee break e Certificado de participação. 
OBSERVAÇÕES:  
 
O Empenho deverá ser enviado para o fax (61) 30326507 no máximo até 3 (três) dias antes 
da realização do evento. Em caso do não envio, não será confirmada a inscrição dos 
servidores. CANCELAMENTOS e/ou SUBSTITUIÇÕES: Os Cancelamentos deverão ser 
informados até 5 (cinco) dias antes do evento. Todas as informações complementares 
deverão ser feitas por escrito.  
A Inscrição será confirmada somente após o envio da Nota de Empenho ou comprovante 
de pagamento. 
 
 
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507 /92773453 
E-Mail: ONIXCAPACITAÇÃO@GMAIL.COM  
Site: WWW.ONIXCAPACITACAO.COM.BR 
CNPJ: 12.314.418/0001-52 
Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 Bloco A Sala 114 
70.734.510 - Asa Norte - BRASÍLIA – DF 
 
Somos cadastrados no SICAF. 
 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL realiza treinamentos “in company”, adequando seu 
conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua Organização, com excelente 
custo-benefício. Solicite-nos uma proposta. 

http://www.onixcapacitacao.com.br/

