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Avaliação de empresas

Programa Objetivos

Introdução

• Conceitos-Chave

• Principais metodologias de avaliação

• Taxa de desconto

Metodologias de avaliação

• Método dos fluxos de caixa atualizados

• Método de múltiplos

• Método patrimonial

• Royalty relief method

Taxa de desconto

• Custo dos capitais próprios

• Custo dos capitais alheios

• Relação entre risco e retorno do negócio

Outros assuntos relevantes

• Avaliações em países em desenvolvimento

• Diferença entre valor de um negócio e valor de uma empresa

Aspetos Práticos

• Caso prático

Com esta sessão pretendemos dotar o 

participante de conhecimentos que lhe 

permitam:

• Conhecer as principais metodologias de 

avaliação e as suas diferenças

• Analisar qual a melhor metodologia de 

avaliação para cada situação

• Entender os impactos que as variáveis em 

análise tem no valor de uma empresa ou 

negócio 

• Perceber o conceito e importância da taxa de 

desconto e a sua relação com o risco do 

investidor

• Aplicação prática das metodologias de 

avaliação para apuramento do valor de uma 

empresa 

Destinatários

Diretores Financeiros, Contabilistas Certificados, Técnicos de contabilidade, bem como todos aqueles que

pretendem aprofundar os seus conhecimentos nestas matérias

A avaliação de um negócio ou

empresa pode ter vários

objetivos, tais como analisar a

evolução das decisões das

equipas de gestão na criação

de valor para uma empresa,

analisar oportunidades de

investimento ou para refletir o

correto valor das

participações detidas por uma

empresa noutra sociedade,

entre outros.

É importante que os gestores

e os intervenientes na tomada

de decisão tenham

conhecimento sobre os

drivers de criação de valor de

um negócio ou empresa, por

forma a conseguirem avaliar

corretamente a empresa em

análise e a eventual

oportunidade de

investimento.

Desta forma, este curso

pretende consolidar

conhecimentos de avaliação

de empresas e investimentos.

Duração Estimada: 6 horas


