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FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES 

Um Guia Prático para entender as Demonstrações Contábeis 
 

 

 

  

APRESENTAÇÃO  
 

Este curso, eminentemente prático, é dirigido àqueles profissionais que não possuem conhecimentos de  
contabilidade, mas que gostariam de saber como interpretar as informações contidas nos demonstrativos 
contábeis. 
 

Neste curso, o Prof. Carlos Alexandre Sá, autor do livro “Contabilidade para não Contadores”, inicia 
fornecendo uma visão prática dos conceitos fundamentais da contabilidade. Em seguida, desvenda as 
informações que podem estar contidas em cada uma das principais contas do Balanço Patrimonial, da 
Demonstração de Resultados e do Fluxo de Caixa. Por fim, ensina como, a partir das informações 
contidas nas demonstrações contábeis, pode-se avaliar a situação financeira e patrimonial da empresa. 
Tudo isso em uma linguagem simples e acessível e com exemplos práticos para melhor fixar os conceitos 
apresentados. 
 

Durante o treinamento serão estudados casos, baseados em dados reais, onde os participantes poderão 
simular a aplicação prática das técnicas discutidas em classe.  
O material didático deste curso já leva em consideração as recentes alterações introduzidas pela Lei 
11.638/07 nas demonstrações contábeis. 
 

A QUEM SE DESTINA   

Profissionais de áreas não contábeis da organização.  

RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES   
 

Ao final do curso os participantes estarão aptos a:  
 

• ter diálogo equiparado com o pessoal da área contábil;  

• enxergar os dados contábeis sob o ponto de vista gerencial; 

• analisar a situação financeira e patrimonial de uma empresa a partir das demonstrações 
contábeis. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

■ Conceitos Fundamentais 
o Bens, direitos e obrigações.  
o Fato contábil. 
o Lançamentos contábeis. 
o Regime de caixa e de competência. 
o Exercício social. 
 

■ O Balanço Patrimonial 
o O significado das principais contas do Ativo e do Passivo. 
o Por que o Ativo e o Passivo têm a estrutura que têm. 
o Como avaliar o grau de consolidação da empresa a partir da ordem em que as contas 

aparecem no ativo e no passivo. 
o As características e as informações contidas em cada uma das principais contas do Ativo e 

do Passivo. 
o O que é e qual a importância do Capital de Giro. 
 

■ A Demonstração de Resultados do Exercício 
o Receita bruta. 
o O que são as deduções de vendas. 
o O que são as receitas líquidas. 
o Qual a diferença entre custos e despesas. 
o Como se calcula o custo das vendas. 
o O que são despesas operacionais. 
o Quais as despesas que são dedutíveis. 
o Qual a diferença entre despesas e investimentos. 
o Quais as receitas e as despesas extraordinárias. 
o O Lucro. 
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■ Introdução ao Problema dos Custos 
o Custos e despesas. 
o Custos fixos e custos variáveis. 
o Custos diretos e custos indiretos. 
o O método do custeio por absorção. 
o A margem de contribuição. 
o O ponto de equilíbrio. 
 

■ Os lançamentos Contábeis 
o Créditos e Débitos. 
o O método das partidas dobradas. 
 

■ Casos Especiais 
o As provisos. 
o As apropriações. 
o As contas redutoras. 
o O resultado de equivalência patrimonial. 
 

■ Análise das demonstrações contábeis 
 

o Avaliando a capacidade de a empresa liquidar seus compromissos 
  Capital circulante líquido. 
  Índice de liquidez corrente. 
  Índice de liquidez seca. 
  Índice de liquidez imediata. 

o Avaliando a capacidade de a empresa remunerar seus acionistas 
  Margem líquida. 
  Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido. 

o Avaliando o grau de consolidação da empresa. 
  Grau de endividamento financeiro de curto prazo. 
  Prazo médio de recebimento de duplicatas. 
  Prazo médio de reposição dos estoques. 
  Grau de obsolescência do Imobilizado. 
  Grau de Imobilização. 
  Grau de endividamento. 
 

■ Os documentos comerciais e suas características 
o O Pedido. 
o A Nota Fiscal de Entrega. 
o A Fatura. 
o A Duplicata. 
o O Aviso de Cobrança. 

 

■ O Fluxo de Caixa Contábil 
 

o O que é o fluxo contábil obtido pelo método indireto.  
o Quais os fatores que liberam e quais os que retiram recursos do caixa. 
o O que é a geração interna de caixa. 
o O que é a geração operacional de caixa. 
o O que é a geração não operacional de caixa. 
o Como preparar o fluxo de caixa contábil passo a passo. 
o Quadros auxiliares que facilitam a preparação do luxo de caixa contábil. 
o Casos práticos. 

 

■ O Fluxo de Caixa segundo o CPC 03 
 

o Geração de caixa da atividade operacional. 
o Geração de caixa da atividade de investimento. 
o Geração de caixa da atividade de financiamento. 
o Casos Práticos. 
 

METODOLOGIA  

Exposição dos temas do curso ilustrados com exemplos baseados em fatos reais. Exercícios e estudos de 
casos, resolvidos em grupo, de forma a fixar os conceitos expostos em sala de aula. 

CARGA HORÁRIA  

O curso terá a duração de 16 (dezesseis) horas, em dois dias consecutivos.  
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PROFESSOR – CARLOS ALEXANDRE SÁ  
 

Carlos Alexandre Sá é um dos mais renomados consultores e palestrantes brasileiros, em temas das 
áreas contábil/financeira dirigidos a empresas privadas. Mestre em Finanças e Economia Empresarial pela 
Escola de Pós Graduação em Economia da FGV, onde atua como professor convidado dos cursos de MBA. 
Foi Diretor Financeiro e Superintendente de empresas nacionais e estrangeiras. Autor do livro: 
“Estabelecimento do Limite de Crédito; uma nova abordagem para um velho problema”. Qualitymark: 
2004. Coautor do livro: “O Orçamento Estratégico: uma visão empresaria”. Qualitymark: 2005. Autor do 
livro: “Contabilidade para não Contadores”. 6ª ed. Editora SENAC Rio: 2012. Autor do livro: “Fluxo de 
Caixa: a visão da tesouraria e da controladoria”. 5ª ed. Editora Atlas: 2012. Autor do livro: “Orçamento 
Empresarial; novas técnicas de projeção e acompanhamento”. Editora Atlas: 2013. Responsável pela 
supervisão e revisão técnica do livro do Prof. Aswath Damodaran: “Filosofias de Investimento: estratégias 
bem sucedidas e os investidores que as fizeram funcionar”. Qualitymark: 2006. Autor dos cursos pela 
internet: “A Administração Financeira na Prática”, “O Orçamento Empresarial e O Fluxo de Caixa”.  
  

É professor do IDEMP – Instituto de Desenvolvimento Empresarial. 

 


