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Treinamento Valuation – Avaliação de Empresas 

 

Objetivos Gerais: 

• Apresentar aos participantes os principais conceitos e métodos de avaliação de 

empresas. Desenvolver conhecimento de todo o processo de avaliação de empresas, 

suas metodologias e análise das variáveis consideradas no processo. Demonstrar as 

técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação do valor agregado. Conhecer 

as relações entre a precificação de um negócio e sua capacidade de geração de valor 

para os acionistas. A partir dessa base, o objetivo final será demonstrar aos participantes 

como atingir os melhores resultados em casos de fusões e aquisições/vendas de 

empresas e geração de valor. 

 

A quem se destina: 

• Executivos de instituições financeiras, executivos de empresas que atuem em finanças 

corporativa, investimento e controladoria, consultores que queiram aperfeiçoar-se nos 

temas de avaliação de empresa e fusões e aquisições, além de presidentes, diretores e 

executivos que estejam participando de processos de compra ou venda de empresa e 

necessitam, aprofundar-se nesta metodologia. 

 

Benefícios esperados: 

Após o treinamento, o participante estará capacitado a: 

• Elaborar um Valuation dentro dos cenários de negócios mais comuns; 

• Entender melhor o processo de gestão baseada em valor; 

• Conhecer as principais etapas em um processo de compra ou venda de uma empresa; 

• Transação entre empresas com ou sem sinergia; 

• Entendimento sobre opções reais na avaliação de empresa. 
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Metodologia: 

• Desenvolver conhecimento da metodologia de avaliação de empresas e ações, as 

principais, variáveis e etapas a serem consideradas no processo de modelagem e 

decisão. Apresentar as técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação do 

valor agregado. Trabalhar com exemplos práticos em Excel, utilizando a 

metodologia e formato de apresentação normalmente exigida pelos investidores e 

outros participantes do mercado.    

 

Instrutor: 

Luís Valíni Neto 
Diretor a 14 anos da Valini Consulting & Training, empresa de consultoria empresarial com 
atuação em Finanças Corporativas, Fusões e Aquisições, Business Valuation, Controladoria 
Empresarial, Estratégia Empresarial e treinamentos empresariais. 
Contabilista, Administrador de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto, pós-graduado em 
Administração de Empresas, pós-graduado em Economia e Finanças, MBA em Finanças 
Empresariais e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas;  
Experiência profissional de 30 anos como executivo e consultor em médias e grandes empresas 
dos segmentos agronegócio, indústrias alimentícias, automotivo, bebidas, comércio varejista, 
construção civil, educação, eletroeletrônicos, energia e infraestrutura, equipamentos 
odontológicos, fertilizantes, distribuição de produtos alimentícios, distribuição de produtos 
farmacêuticos, hospitalares e perfumaria, holdings de investimento, hoteleiro, máquinas e 
equipamentos, químico, saúde, serviços e tecnologia.  
Foi coordenador de Pós-Graduação de Controladoria e Finanças, Logística, Hotelaria e Gestão 
de Recursos Humanos no SENAC de Ribeirão Preto, professor de pós-graduação das disciplinas 
de Finanças Corporativas, Controladoria, Gestão Estratégica de Custos, Planejamento 
Empresarial, Análise de Investimentos, Estratégia Empresarial dentre outras. Já realizou mais e 
80 treinamentos abertos e in-company nos seguintes temas, Valuation, Project Finance, 
Controladoria, Controladoria para Excel, Finanças Corporativas, IPO- Abertuta de Capital dentre 
outros.  
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Programa Completo: 

 Parte 1: Introdução a Avaliação de Empresas 

• Objetivos da Avaliação de Empresas 

• A Complexidade da Avaliação 

• Modelos de Avaliação de Empresa 
 

Parte 2: Análise do Desempenho Econômico e do Ambiente Empresarial 

• Ambiente empresarial 
o O ambiente Microeconômico 
o O ambiente Macroeconômico 
o O ambiente Competitivo da Empresa 

▪ Cinco Forças de Porter 
▪ Matriz PEST 

o O Ciclo de Vida da Empresa 

• Análise Avançada das Demonstrações Financeiras 

• Relatório final 
 

Parte 3: Modelagem das Projeções Financeiras da Empresa 

• Desenvolvimento de um modelo 
o Modelos Determinísticos 
o Modelos Estocásticos 

• Desenvolvimento de Modelo Integrado de Projeções 
o Como construir as premissas principais da projeção; as ferramentas da 

projeção em Excel  

o Projeção da Demonstração de Resultados 
o Projeção do Fluxo de Caixa 
o Projeção do Balanço patrimonial 

• Análise da Geração de Caixa 

• Análise da NCG 

• Custo de Capital e Avaliação 
o Conceitos Fundamentais 
o Custo de Capital de Terceiros 
o Custo de Capital Próprio 
o Como calcular o Beta de uma ação a partir do seu preço histórico 
o O uso da Capital Asset Pricing Model (CAPM) para calcular o custo do 

capital próprio, incorporando o Beta  
o Como calcular o custo de capital de terceiros usando dados históricos e 

do mercado  
o Equação do custo médio ponderado de capital – WACC 

 
Parte 4: Calculando o Valor da Empresa 

• Nomenclatura em Avaliação de Empresas 

• Conceito de Goodwill 

• Modelo de Dividendos 

• Modelos e métodos de fluxo de caixa descontado (DCF) 
o Método do Fluxo de Caixa Livre da Empresa 
o Método do Fluxo de Caixa do Acionista 

http://www.valini.com.br/
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o Método APV 
o Método do Lucro Econômico 

 
Parte 5: Múltiplos de Valor de Empresas 

•  Principais Múltiplos 

• O processo de avaliação por múltiplo 
o Múltiplo Valor/Ebitda 
o Múltiplo Preço/VPA 
o Múltiplo EV/EBIT 
o Múltiplo EV/NOPAT 
o Múltiplo Preço/Vendas 
o Múltiplo Preço/Lucro por Ação  (P/L) 

• Avaliação por Transações Comparáveis 
 
 

Local e data 

Vide: www.valini.com.br 
 

 
Obs.: É necessário trazer notebook para o treinamento. 
 
 

Investimento, prazo e procedimentos para inscrições 

Valor do investimento: vide: www.valini.com.br 

1 inscrição  = 10%  
2 inscrições = 15%  
3 inscrições = 20% 

Caso prefira, solicite uma proposta em In-companny com os benefícios de adequação do 

treinamento a realidade de sua empresa! 

O valor da inscrição inclui: 

• Material didático e CD com planilhas; 

• Coffee-break; 

• Certificado Valini Consulting & Training 
 

Confira as facilidades de pagamento de nossos eventos. Boleto, Cartão de Crédito, Deposito em 

Conta em até 6x sem juros: 
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Cursos em horário integral: Incluídos: materiais didáticos, certificados, e coffee-breaks (manhã 

e tarde). 

Para efetuar a(s) inscrição(ões), baixe o formulário anexo, preencha e envie para o e-mail: 

comercial@valini.com.br. A forma de pagamento e informações administrativas 

complementares serão encaminhadas após o recebimento da(s) inscrição(ões), em documento 

no qual o VALINI indicará o valor unitário por inscrição, destacando, quando for o caso, o 

desconto cliente acima especificado. 

As inscrições deverão ser encaminhadas até o 8º dia que antecede a data de início do curso, 

preferencialmente. A confirmação do treinamento se dará no momento em que o número de 

inscrições viabilizar sua realização, ou, no máximo, até o 7º dia anterior ao seu início. 

Após confirmada a realização, o VALÍNI contatará os responsáveis pelas inscrições, formalizando 

a realização do treinamento. A responsabilidade de pagamento da inscrição somente se 

configurará após a confirmação do treinamento, por parte do VALÍNI e a confirmação da 

presença do inscrito, por parte de sua instituição. 

Para todos os efeitos, a responsabilidade da VALÍNI pela realização do curso somente será 

estabelecida após a confirmação do curso, a qual se dará no momento em que o número de 

inscrições possibilite uma receita estimada que cubra os custos de realização do treinamento.  

Após a confirmação do curso, e mesmo antes que tal fato ocorra, é reservado ao VALÍNI o direito 

de cancelar ou adiar sua realização, quando ocorrerem fatores externos que impeçam sua 

efetivação ou por comprovado impedimento do professor para o cumprimento da obrigação de 

ministrá-lo, sem que seja possível sua substituição por outro docente da equipe do VALÍNI. 

Voltar ao topo da pagina. 

 

 

Outras informações 

Valini Consulting & Training 

Rua Alice A. Saadi,, 855, office 511, 14096-
570 Ribeirão Preto - SP Brasil 
16 3285-2130 

www.valini.com.br 
comercial@valini.com.br 
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