F O R M AÇ ÃO

OPÇÕES REAIS:
AVALIAÇÃO DE PROJETOS
DE INVESTIMENTO
FORMAÇÃO
ON LINE

23 e 24 /02/21

Formadores: Dr. João Novais

Horário: 1 4 h 3 0 – 18h00
O B J E T IV O S

PROGRAMA

Dotar os participantes do conhecimento teórico, adequação prática,
e das ferramentas para avaliação de projectos de investimento
segundo a metodologia das opções reais (OR).

Dia 1: introdução às principais limitações das ferramentas tradicionais
como VAL e TIR; introdução ao método de avaliação das opções reais
(OR); análise e discussão de características de projectos de investimento
que exijam aplicação de OR;

DESTINATÁRIOS
Revisores oficiais de contas e seus colaboradores, responsáveis pela
área financeira, consultores financeiros, advogados, jurisconsultos,
analistas, outros profissionais interessados.

Dia 2: análise de projectos de investimento (casos reais) com aplicação de
metodologia OR; comparabilidade com avaliação através de metodologias
tradicionais como VAL e TIR; discussão e interpretação de resultados;
construção de modelo base para avaliação de projectos de investimento.

R A Z Õ E S PARA PARTICIPAR
As metodologias tradicionais de avaliação (como o VAL e a TIR)
apresentam várias limitações pelo que se torna fundamental utilizar
métodos mais robustos e adequados a projectos de investimento
que incorporem características como por exemplo a flexibilidade na
tomada de decisão (eg. com possibilidade de adiar investimento)
e/ou investimento em fases sequencia com possibilidade de
suspensão e retoma.
Em países como os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido,
sondagens efetuadas estimam que mais de 30% das empresas
utilizam a metodologia das opções reais (OR) para avaliação de
projetos de investimento, algo que se torna possível com domínio
teórico dos fundamentos da metodologia e de simples ferramentas
informáticas como Microsoft Excel.

PREÇO
ROC e colaboradores: 80€;
outros profissionais: 120€

Se gu ir á convite por email para os inscritos para ingressar n a plataforma ZOOM.

