
 

 

 
GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO E FLUXO DE CAIXA 

 
 

Sobre o curso: 
 
A proposta do curso é contribuir para que as empresas tenham uma visão mais clara e segura da 
saúde financeira e da liquidez, ampliando a capacidade analítica e decisória em relação às 
estratégias de otimização dos recursos financeiros. 
 
Objetivos: 
 

✓ Conhecer os modelos tradicional e dinâmico de análise do capital de giro e suas respectivas 
aplicações na gestão financeira; 

✓ Conhecer os principais modelos de Fluxo de Caixa com as diferentes aplicações nas análises 
financeiras; 

✓ Aprimorar a capacidade analítica da gestão de caixa; 
✓ Definir estratégias de otimização dos recursos financeiros.  

 
Público Alvo:  
 
Profissionais graduados em administração, economia e contabilidade que atuam nos setores 
administrativos e financeiros em empresas de médio porte, pessoas graduadas em outros setores 
que pretendem aumentar o conhecimento na área financeira. Necessário trazer calculadora e 
notebook para o treinamento. 
 
Metodologia:  
Aulas expositivas, exemplos e simulações, estudos de caso e exercícios.  
 
Conteúdo Programático: 
 

✓ Estrutura básica do Balanço Patrimonial e da DRE (Demonstração de Resultados) 
 

✓ Indicadores tradicionais de liquidez: 
➢ Liquidez Corrente 
➢ Liquidez Seca 
➢ Liquidez Geral 
➢ Liquidez Imediata 

 
✓ Modelo Dinâmico de Capital de Giro: 

➢ NCG (Necessidade de Capital de Giro) 
➢ CDG (Capital de Giro) 
➢ Tesouraria 

✓ Ciclos econômico e financeiro 



 

 

 
✓ Modelos de Fluxo de Caixa: 

➢ Base Direta 
➢ Base Indireta 
➢ Análise de Investimentos 

 
✓ Variação da Necessidade de Capital de Giro e os impactos no Caixa 

 
 
Datas:  10 e 11 de novembro de 2022 
 
Horário: 08h00 as 17h00  
 
Carga horária:  16 horas  
 
Local: Fundação Fritz Müller | R. Iguaçu, 151 – Itoupava Seca 
 
Investimento: R$ 1.536,00 ou em 6x de R$ 256,00 no boleto/cartão de crédito 
 
Incluso: Material didático, coffee break e certificado para participantes com mínimo de 80% de 

frequência. 
 
Currículo Professor: Henrique Rocha: Mestre em Administração pela Faculdades Pedro Leopoldo-MG (2014), 

pós-graduado em Administração Financeira pela FDC – Fundação Dom Cabral- MG (1994) e graduado em Administração 
de Empresas pela FUMEC - MG (1992). Consultor Empresarial há 23 anos.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Obs. É necessário o preenchimento do número mínimo de participantes para a realização do curso. 
 Caso não seja preenchido, a coordenação reserva-se o direito de não abrir a turma. 

Para mais informações entre em contato 47 3057.8001 ou cursos@fundacaofritzmuller.com.br 
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