
 
 
 
 

 
O ABC da formação dos preços, margens e descontos 
Ponta Delgada- 26 a 28 de junho 
 
DURAÇÃO: 12H 
 

HORÁRIO: 17:00H-21:00H 
 
 

DESTINATÁRIOS: profissionais não especialistas na área financeira, que desenvolvam ou venham a desenvolver a 
sua atividade na área comercial.  
 
 

OBJETIVOS 
Analisar e medir o impacto económico e financeiro das decisões comerciais (fixação de preços e de margens 
brutas, concessão de descontos comerciais e financeiros, definição das condições de crédito concedidas, 
devoluções e cobranças). 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

A informação como instrumento de gestão e de avaliação do risco de crédito. 
Conceitos económicos relevantes para a área comercial: 
-Margem bruta, ponto crítico de vendas e a margem de segurança. 
-Margens “fortes” e margens “fracas”. 
-Política de preços e descontos. 
-Rendimentos, gastos e resultados. 
-EBIT, EBITD e cash-flow. 
-Como se formam os resultados (a demonstração dos resultados). 
 

Medir o impacto económico e financeiro das decisões comerciais. 
-Como avaliar os efeitos de diferentes condições de crédito, de uma alteração das condições de pagamento ou de 
uma degradação dos prazos de recebimento. 
-Como avaliar o custo e o impacto de um crédito incobrável. 
-Os tempos médios de pagamento a fornecedores e de recebimento de clientes. 
 

O tratamento da informação financeira para avaliação do risco de crédito dos clientes: análise das fontes de 
informação alternativas: balancetes, relatórios e contas, declarações fiscais (IES e Modelo 22). 
 
 
FORMADOR: Dr. Paulo Gonçalves-Economista; formador/consultor 
 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 110.00€ 
N/Associado: 165.00€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 7 junho 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas 
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
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http://ccipd.pt/wp-content/uploads/2014/01/FichaDeIncricao.docx
mailto:form.ativos@ccipd.pt

