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Introdução

Estas são algumas das 
questões que temos que 
dar resposta no deprograma 
do nosso trabalho. 

No programa de avaliação 
de empresas e negócios 
partilhamos as nossas 
experiências e conhecimento.

O que nos dizem as demonstrações 
financeiras da Empresa acerca 
do negócio e do seu valor para                 
os accionistas? 

O que cria valor nas Empresas? 

Será que a rentabilidade cobre 
o custo de capital? 

Políticas de redução de custos 
criam valor no longo prazo? 

Cash-flow é a chave da avaliação? 

O ciclo de vida em que a empresa 
se encontra determina a sua 
capacidade de criação de valor para 
os investidores? 

Reprograma a dívida é um motor 
de criação de valor ou uma ameaça 
para a sobrevivência das empresas?

O crescimento através 
de aquisições cria valor para 
os investidores? 

Preço é diferente de valor? 

Será o passado uma boa 
base para prever o futuro?



Objectivos 
e público-alvo
A nossa missão é ajudar 
os nossos clientes
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A Deloitte pretende fomentar 
a partilha da experiência 
desenvolvida ao longo 
de anos de assessoria financeira 
e auxiliar na criação de processos 
de excelência nas instituições, 
gerando conhecimento e criando 
valor para os seus colaboradores.

Objectivos

Para tal, a Deloitte Financial Advisory program 
prevê a criação de um programa especializado 
intensivo, de curta duração, sobre avaliação 
de empresas e de negócios focado na criação 
de valor, relevante para quem desempenha 
funções executivas e de gestão de topo 
(Administradores e Directores) ou pertence 
aos quadros técnicos superiores em áreas 
como a gestão de participações financeiras, 
banca de investimento, banca para empresas, 
concessão e reestruturação de crédito, 
na regulação e supervisão, entre outros.
O nosso propósito passa por partilhar 
os principais temas que, de acordo com 
a experiência adquirida junto do mercado 
e clientes, mais impactam a actividade 
de criação de valor no seio de uma organização. 

Neste contexto, a Deloitte delineou 
o programa de avaliação de empresas 
e de negócios, que inclui exposições teóricas 
e a resolução activa de casos práticos reais, 
com o objectivo de potenciar a transmissão de 
conhecimento, com orientação para o negócio 
e, consequentemente, susceptível de criar valor 
para os participantes e as entidades nas quais 
estes se integram.
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As direcções mais relevantes são mercados 
financeiros, mercado de capitais, banca 
de investimento, finanças, concessão 
e reestruturação de crédito, análise 
de risco, estratégia, supervisão e gabinetes 
de desenvolvimentos de negócio e de gestão 
de participações em empresas e em fundos 
de investimento, entre outras.
Contudo, este programa está aberto a todos 
aqueles para quem a avaliação de empresas seja útil.

O programa realizar-se-á 
nos escritórios da Deloitte, 
Condomínio Cidade Financeira, 
Bloco 4, 5º piso, Talatona, Luanda, 
na semana de 12 a 16 de Novembro, 
no período da manhã (8h30 às 13h).

Programa desenhado 
para membros das direcções 
de Bancos, de Seguradoras 
e de Empresas (Administradores, 
Directores e Técnicos Superiores). 

Público-alvo
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1. Aumentar o seu conhecimento sobre 
uma empresa e o seu negócio através                           
da interpretação da informação                                                    
financeira associada

2. Identificar as variáveis críticas                                 
de um negócio e o ciclo de vida                                            
em que a empresa se encontra

3. Ter um maior entendimento dos 
fundamentais de criação de valor                       
para os investidores

4. Identificar as oportunidades de crescimento 
de uma empresa

5. Perceber a diferença entre o ciclo do negócio 
“real” e as expectativas da gestão

6. Obter um entendimento das metodologias 
e pressupostos essenciais na avaliação                     
de empresas e negócios

7. Aceder a técnicas e ferramentas que 
permitem entender de forma mais efectiva 
a realidade e valorização do negócio, com 
aplicabilidade e implementação prática

O programa de avaliação 
de empresas e de negócios 
pretende que no final do programa 
os participantes atinjam sete 
objectivos fundamentais!
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Programa
Pensar em novas 
oportunidades!
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Programa

Resolução 
acompanhada 
do caso prático

Resolução 
acompanhada 
do caso prático

Resolução 
acompanhada 
do caso prático

Resolução 
acompanhada 
do caso prático

Resolução 
acompanhada 
do caso prático

Q&A Q&A Q&A Q&A Q&A

Conceitos teóricos
e exemplos práticos

Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break

Conceitos teóricos
e exemplos práticos

Conceitos teóricos
e exemplos práticos

Conceitos teóricos
e exemplos práticos

Conceitos teóricos
e exemplos práticos

Introdução 
e apresentação 
do caso prático

8h30

9h
– 

10h30

11h
– 

12h30

12h30

Revisão 
da resolução 

do caso

Revisão
da resolução 

do caso

Revisão 
da resolução 

do caso

Revisão 
da resolução 

do caso

12 Novembro 13 Novembro 14 Novembro 15 Novembro 16 Novembro
Agenda

Etapas de uma 
avaliação

Análise 
de risco

Variáveis 
críticas 

do negócio

Metodologias 
de avaliação

Erros comuns 
e mecanismos 

de controlo
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Programa

O programa basear-se-á em casos práticos reais. 
Durante toda a semana iremos partilhar o nossa 
capacidade analítica e experiência de Corporate 
Finance com reprograma a ferramentas que 
podem ser aplicadas no dia-a-dia.

Programa

O caso prático consiste no desenvolvimento 
de um modelo de projecções económico-
-financeiras. O caso será resolvido em etapas, 
de acordo com os tópicos leccionados 
em cada dia do programa.

01

05

04

02

03

06



Programa

Casos 
práticos

Etapas de uma 
avaliação

Caso prático Caso prático Caso prático Caso prático Caso prático

Análise 
de risco

Variáveis 
críticas 

do negócio

Metodologias 
de avaliação

Erros comuns 
e mecanismos 

de controlo

Cresce 
ou morre!

Jogada de 
alto risco!

A queda de 
um império!

A economia 
é importante!

Ricos 
e pobres!

Negócios em 
maturidade vs. 

start-ups

Altos e baixos: 
os ciclos de vida da 

economia e do negócio

Fazer negócio 
tem risco!

Avaliações de $1 
a $100 milhões

O lado negro 
da avaliação

12 Novembro 13 Novembro 14 Novembro 15 Novembro 16 Novembro
01

05

04

02

03

06



Programa

Conteúdos
Principais tópicos e objectivos 
de aprendizagem

_ Utilização da informação contida nas 
demonstrações financeiras para a tomada 
de decisões, tanto da perspectiva de gestão 
como de investimento;

_ Entendimento do processo de criação 
de valor, com base nas demonstrações 
financeiras, em especial o retorno gerado 
sobre o investimento em capital realizado             
e as perspectivas de crescimento;

_ Exercício prático de aplicação: primeira parte 
do caso prático.

_ Introdução ao conceito de avaliação                          
e principais etapas do processo;

_ Principais objectivos das avaliações                        
de empresas e negócios;

_ Interpretação das demonstrações financeiras 
de uma empresa, incluindo a identificação 
dos seus principais componentes e 
identificação do ciclo de vida do negócio                        
e da fase em que a empresa se encontra;

Material 
disponibilizado

Dia 1 | Etapas de uma avaliação

. Demonstrações financeiras 
de empresas de diversos 
sectores

. Ficheiro excel de apoio                   
à parte teórica do programa;

. Documento de apoio, 
contendo os slides 
projectados;

. Ficheiro excel com a primeira 
parte do caso prático;

. Bloco de notas;

. Caneta e lápis.
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Programa

_ Identificação e cálculo de rácios financeiros 
relevantes para a análise da situação actual 
da empresa;

_ Introdução à projecção financeira de variáveis 
críticas;

_ Introdução à projecção das demonstrações 
financeiras previsionais;

_ Exercício prático de aplicação: segunda parte 
do caso prático.

_ Procedimentos para análise do sector                    
de actividade e posicionamento de mercado 
da empresa/ negócio;

_ Identificação de variáveis críticas ao 
negócio, partindo da análise de mercado                                  
e interpretação da informação financeira;

_ Entendimento sobre a estratégia de 
financiamento da entidade e a sua estrutura 
de capital;

. Ficheiro excel de apoio                   
à parte teórica do programa;

. Documento de apoio, 
contendo os slides 
projectados;

. Ficheiro excel com a segunda 
parte do caso prático;

. Bloco de notas;

. Caneta e lápis.

Conteúdos
Principais tópicos e objectivos 
de aprendizagem

Material 
disponibilizado

Dia 2 | Variáveis críticas do negócio
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Programa

_ Alternativas para a computação da taxa de 
desconto;

_ Exemplos práticos de cálculo de taxas de 
desconto para empresas em estado de 
maturidade e a operar em sectores distintos;

_ Exercício prático de aplicação: terceira parte 
do caso prático.

_ Identificação de fontes de risco e a sua 
relação com o retorno exigido;

_ Identificação das principais componentes              
do cálculo da taxa de desconto de acordo 
com o modelo CAPM;

_ Alternativas para a determinação de cada 
uma das componentes identificadas de 
acordo com o modelo CAPM;

_ Principais aspectos a considerar no cálculo  
da taxa de desconto;

. Documento de apoio, 
contendo os slides 
projectados;

. Ficheiro excel de apoio                   
à parte teórica do programa;

. Ficheiro excel com a terceira 
parte do caso prático;

. Ficheiro com pressupostos 
chave para o cálculo das 
principais componentes               
da taxa de desconto;

. Bloco de notas;

. Caneta e lápis.

Conteúdos
Principais tópicos e objectivos 
de aprendizagem

Material 
disponibilizado

Dia 3 | Análise de risco

01

05

04

02

03

06



Programa

_ Projecção das demonstrações financeiras 
previsionais;

_ Selecção de empresas comparáveis e 
computação dos principais múltiplos de 
cotação utilizados e introdução aos múltiplos 
de transacção;

_ Exercício prático de aplicação: quarta parte 
do caso prático.

_ Principais metodologias de valorização 
através do método de rendimento  e do 
método dos múltiplos de mercado;

_ Projecção das variáveis críticas do negócio;
_ Principais componentes do cálculo dos 

cash-flows subjacentes à avaliação: EBITDA, 
NOPLAT, net working capital, capital 
expenditures, distribuição de dividendos, 
impostos, entre outros;

. Documento de apoio, 
contendo os slides 
projectados;

. Ficheiro excel de apoio                   
à parte teórica do programa;

. Ficheiro excel com a quarta 
parte do caso prático;

. Impressão com um exemplo 
prático de avaliação de uma 
empresa de acordo com                
o método do rendimento               
e dos múltiplos de mercado;

. Bloco de notas;

. Caneta e lápis.

Conteúdos
Principais tópicos e objectivos 
de aprendizagem

Material 
disponibilizado

Dia 4 | Metodologias de avaliação
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Programa

_ Introdução aos aspectos críticos                               
da avaliação de bancos e seguradoras;

_ Finalização do caso prático disponibilizado             
no início da semana.

_ Principais diferenças e limitações                           
das metodologias apresentadas;

_ Principais cuidados a ter e aspectos                           
a considerar;

_ Exemplos práticos de desvantagens                           
e falhas da avaliação através do método                      
do rendimento;

. Documento de apoio, 
contendo os slides 
projectados;

. Ficheiro excel de apoio                   
à parte teórica do programa;

. Ficheiro excel com a última 
parte do caso prático;

. Bloco de notas;

. Caneta e lápis.

Conteúdos
Principais tópicos e objectivos 
de aprendizagem

Material 
disponibilizado

Dia 5 | Falhas no processo de avaliação
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Principais 
benefícios
Abordagem
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Principais benefícios

A nossa abordagem permite 
partilhar a nossa experiência 
Deloitte 

Principais benefícios

Utilização 
de casos práticos 
baseados 
na realidade

Abordagem 
multidisciplinar

Utilização 
de ferramentas 
de apoio analíticas 
e de aplicabilidade
prática

Temáticas 
orientadas 
para a realidade 
nacional
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Principais benefícios

O programa permitirá aceder às metodologias 
e ferramentas de avaliação de empresas 
e de negócios que geralmente são utilizadas 
pelos profissionais da Deloitte da área 
de Corporate Finance.
A Deloitte, por ser uma firma global de serviços 
financeiros, permitirá aos participantes do 
programa beneficiar de uma perspectiva única 
de quem trabalha com casos reais na economia 
quer a nível nacional, quer a nível internacional, 
partilhando o seu conhecimento e as melhores 
práticas de mercado.

Este programa irá permitir a elaboração de 
um modelo de projecção económico-financeiro 
através da resolução de um caso prático pelos 
participantes em computador. O trabalho será 
desenvolvido com reprograma à ferramenta 
Excel e serão providenciados inputs úteis 
para a avaliação de empresas e de negócios. 
Iremos partilhar com os participantes a nossa 
experiência acumulada na aplicação prática 
dos conceitos de avaliação.

O programa está desenhado para equipar os 
participantes com os instrumentos e conceitos 
relevantes sobre avaliação de negócios e 
empresas para a utilização no seu dia-a-dia. 
A aquisição destes conhecimentos de análise 
financeira permitirá aumentar os seus skills 
económico-financeiros, a sua capacidade 
de desempenho e de evolução na sua carreira.
Perceber as demonstrações financeiras de uma 
empresa, saber identificar as variáveis críticas 
e riscos de um negócio e identificar alavancas 
de criação de valor são aspectos fundamentais 
para o desenvolvimento dos profissionais 
no sector da Banca, Seguros e na gestão 
de Empresas.

Capacidades 
técnicas Aplicação prática Impacto
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Equipa

Áreas de expertise
Avaliação de empresas e negócios 
Análise de oportunidades de investimento 
Fusões e aquisições

Formação
- Licenciatura em Economia, Instituto Superior de Ciências do Trabalho 
e da Empresa (Portugal)
- Programas internacionais em “Business Diagnostics”, na City Cass Business School 
(Reino Unido), “Project Finance – Financiamento Privado de Infraestruturas”, 
na Fundacion Centro Internacional de Formación Financeira de Madrid (Espanha), 
e “Distressed Company Consulting”, na Deloitte International (Holanda)

Experiência profissional
Responsável pelo desenvolvimento e promoção da actividade de Financial Advisory 
da Deloitte Portugal e Angola nas indústrias de Banca, Seguros e Capital de Risco.

Dirigiu projectos em Portugal e em Angola, nas áreas de Avaliações, 
Capital de Risco, Fusões e Aquisições, e Fundos de Investimento.

Experiência em prestação de serviços de assessoria financeira, análise e valorização 
das carteiras de investimento e análise de oportunidades de investimento.

Áreas de expertise
Avaliação de empresas e negócios
Reestruturações
Investigação forense e disputa

Formação
- Mestrado em Finanças e Fiscalidade, Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto (Portugal)
- Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto (Portugal)
- Programa internacional em Financial Crime, na Deloitte 
International (Bélgica)

Experiência profissional
Foco em projectos de avaliação e modelização financeira, 
investigação forense e disputa, reestruturações, fusões e 
aquisições, análise de crédito e apoio ao financiamento público.
Participação em projectos em diversas geografias, entre as quais 
Angola, Portugal, Cabo Verde, Brasil, Espanha e Bélgica.

Prestou suporte a múltiplos investimentos em Angola provenientes 
de diversos países, incluindo China, Portugal, Itália, EUA, Brasil, 
África do Sul, Maurícias e Eritreia.

Rui Lopes
ruiblopes@deloitte.pt

Financial Advisory
Associate Partner
20 anos de experiência

Tiago Soares
tsoares@deloitte.pt

Financial Advisory
Director
10 anos de experiência
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Equipa

Áreas de expertise
Avaliação de empresas e negócios
Planos de negócios 
Due diligence financeiro

Formação
- Mestrado em Finanças, Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto (Portugal)
- Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto (Portugal)

Experiência profissional
Foco no desenvolvimento de projectos de avaliação de empresas 
e activos, planos de negócio e modelização financeira, diagnósticos 
financeiros de empresas, operações de fusões e aquisições e due 
diligence financeiro.

Experiência em diversos sectores de actividade, entre os quais banca 
e serviços financeiros, indústria, turismo e hotelaria, saúde e serviços.

Participação em projectos em diversas geografias, entre as quais Angola, 
Portugal, Congo Brazzaville, Gabão, São Tomé e Príncipe e Suíça.

Áreas de expertise
Avaliação de empresas e negócios
Planos de negócio
Modelização financeira

Formação
- Mestrado em Financial Economics, Maastricht University (Holanda) 
e Nova School of Business and Economics (Portugal)
- Licenciatura em Economia, Nova School of Business and Economics 
(Portugal)
- Programa internacional em Financial Modelling, na Deloitte International 
(Luxemburgo)

Experiência profissional
Desenvolvimento de projectos em diversos sectores, entre os quais 
serviços financeiros, saúde, sector público e indústria.

Participação em projectos de avaliação de empresas e activos, planos 
de negócio, modelização financeira, assessoria em processos de fusões 
e aquisições e análise de carteiras de investimento.

Professora Assistente Convidada na Nova School of Business 
and Economics (Portugal) desde 2015.

José P. Mendes
jmendes@deloitte.pt 

Financial Advisory
Director
7 anos de experiência

Ana Lourenço
analourenco@deloitte.pt

Financial Advisory
Senior Consultant
3 anos de experiência
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Local e meios de suporte

Local Meios 
de suporteCondomínio Cidade Financeira, 

Bloco 4, 5º piso, Talatona, Luanda

Vídeos

Material 
didáctico

Material 
de suporte

Participação numa 
rede de networking 
privada
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Local e meios de suporte

Escritórios 
Deloitte
Cidade Financeira, Talatona Salas do Programa
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Calendário 
e Inscrições
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Calendário e Inscrições

Inscrições até dia
2 de Novembro.

Datas

12 a 16 de Novembro

Horário

8h30 – 13h

Coffee break 
10h30 - 11h

Preço

USD 3.250/ participante

Descontos

A efectivação de 10 ou 
mais inscrições no programa, 
efectuada pela mesma 
entidade, beneficia de uma 
redução de 10% sobre 
o somatório das inscrições.

Idioma

O programa será instruído 
em Português.

Material

Computador portátil
A realização de parte dos exercícios
práticos será com o recurso ao
computador. Caso prefira e tenha
a possibilidade, pedimos que traga
o seu computador portátil.

Calendário 
e inscrições
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“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respectivas entidades 
relacionadas da rede global da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL 
(também referida como “Deloitte Global”) e cada uma das firmas membro são 
entidades legais separadas e independentes. A DTTL não presta serviços a clientes.  
Para mais informação aceda a www.deloitte.com/pt/about.

A Deloitte é lider global na prestação de serviços de audit and assurance, consulting, 
financial advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados. A nossa rede de firmas 
membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro 
em cada cinco entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto 
positivo criado pelos aproximadamente 286.000 profissionais da Deloitte aceda 
a www.deloitte.com. 

Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não 
constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas 
(em conjunto a “Rede Deloitte”). Deve aconselhar-se com um profissional qualificado 
antes de tomar qualquer decisão que possa afetar as suas finanças ou negócio. 
Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos 
ou perdas sofridos por quem haja baseado a sua decisão nesta comunicação.
 
© 2018. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada.
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