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Corporate Finance 

Objetivos Gerais: 

Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendem obter conhecimentos sobre 

os fundamentos de avaliação de empresas e da gestão baseada em valor, assim como 

os diferentes métodos e modelos de estimação de valor de entidades. 

Objetivos Específicos: 

No final do curso os profissionais ficarão aptos: 

 Identificar a importância das decisões financeiras, da estrutura de capital e da 

política de dividendos para a avaliação do negócio 

 

Destinatários:  

A todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar conhecimentos e 

competências sobre avaliação de empresas e gestão baseada em valor. 

Carga Horária:  

40 horas 

Conteúdo Programático:  

Módulo I - Fundamentos da avaliação e gestão baseada em valor  

 Razões para a Avaliação 

 Entendendo conceitualmente a relação Risco x Retorno 

 Demonstrações Contábeis: usos, interpretações e limitações 

 Fair value, goodwill e ágio 

 Criação de valor, Métricas e Modelos de Gestão Baseada em Valor 

 Lucro Econômico e Valor Econômico Agregado 

 

Módulo II - Custo de oportunidade e custo de capital  

 Custo de oportunidade 

 Custo do capital próprio 

 Custo do capital de terceiros 

 Estrutura de capital (Modigliani e Miller) 

 Efeitos fiscais 

 Custo médio ponderado de capital como taxa de retorno requerida 
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 Restrições e limitações ao uso do custo médio ponderado de capital 

Módulo III - Métodos de avaliação  

 Metodologia básica de avaliação 

 Fluxos de Caixa Descontados  

 Fluxos de Caixa Livres para a Empresa 

 Fluxos de Caixa Livres para o Acionista 

 Múltiplos de mercado  

 

Módulo IV - Avaliação de empresas  

 Custo de capital 

 Informações de mercado 

 Risco país 

 

 


