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Análise de Risco de Crédito no Financiamento de 

Empreendimentos Imobiliários 

 

Objetivo 

Apresentar como as Demonstrações Contábeis e informações sobre a 

sua empresa são interpretadas pelas Instituições Financeiras e 

Investidores.  

Curso voltado para treinamento de profissionais que atuam em 

Construtoras e Incorporadoras que buscam recursos para financiamento 

de obras.  

Benefícios do treinamento 

✓ Aprenda a ler uma demonstração do resultado, um balanço 

patrimonial e uma demonstração de fluxo de caixa; 

✓ Compreenda como bancos e investidores analisam seus números 

para financiar as suas obras; 

✓ Acompanhe a saúde financeira da sua empresa e tome decisões 

mais acertadas; 

✓ Fortaleça a sua empresa permitindo que sua equipe entenda o lado 

financeiro dos negócios e trabalhe alinhada com as metas e 

estratégias; 

✓ Conheça a linguagem técnica para comunicar-se de maneira eficaz 

com o seu Contador, Bancos e Investidores; 

✓ Entenda a importância das informações repassadas para as 

Instituições Financeiras; 

✓ Apresente o projeto para financiamento de empreendimentos junto 

aos bancos com premissas adequadas a sua empresa. 
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Público-Alvo 

Profissionais que desejam adquirir conhecimento em análise de risco de 

crédito realizada pelos agentes financeiros, visando o entendimento dos 

riscos envolvidos na concessão de crédito, em especial os projetos de 

crédito imobiliário. 

 

Carga Horária 

16 horas    

 

Outras Informações: 

 

✓ O investimento inclui o envio do material didático no formato digital, 

coffee-break e emissão do certificado. 

✓ A GSRISK reserva-se o direito de alterar ou cancelar o curso que não 

atingir o número mínimo de alunos por turma ou por alguma 

ocorrência de força maior.  

✓ CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I. Indústria da Construção Civil 

- Cadeia Produtiva e Funding 

- Aspectos de demanda e concorrência 

II. Tipos de Sociedade  

III – Estruturas Societárias  

IV – Documentos  

V - Intermediação financeira e o risco de crédito  

- Riscos da Atividade Bancária  

- Regulação bancária  

- Classificação de risco  

- Resoluções BACEN  

VI - Modelos de avaliação do risco de crédito e atribuição de rating;  

- Modelos de Risco  

- Metodologia e Fundamentos dos Cs do Crédito  

VII - Entendendo as Demonstrações contábeis  

- Balanço Patrimonial  

- Demonstração do Resultado do Exercício  

- Balancete Patrimonial e DRE acumulados  

- Demonstração do Fluxo de Caixa  

- Interação entre as demonstrações financeiras  

- Atividades  
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VIII - Interpretando as demonstrações contábeis  

- Análise Horizontal e Vertical  

- Análise através dos índices  

– Índices de liquidez 

– Índices de endividamento  

- índices de estrutura patrimonial  

- índices de rentabilidades  

- índices de cobertura  

- Gestão do Capital de Giro  

- Atividades  

IX . Noções de Projeto de Crédito Imobiliário – Ótica do Agente 

Financeiro  

- Documentação  

- Composição de recursos  

- Premissas factíveis  

- Pontos de Atenção 


