
 

 

FINANÇAS CORPORATIVAS SUSTENTÁVEIS 
 

Economia circular é um conceito de desenvolvimento sustentável que busca criar 
ciclos econômicos de desenvolvimento positivos e renováveis quanto a:  
 

• Preservação da vida humana e da natureza,  
• Otimização circular da produção e consumo, e 
• Inclusão sociais.  

  
A resolução "Transformando o Nosso Mundo " da ONU considera as 17 metas globais 
chamadas de ODS. No meio corporativo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) chegam com as políticas ESG (Enviroment, Social and Corporate Governance).  
 
Pontuação elevada por boas práticas ESG são atribuídas a empresas com comprovada 
atuação de proteção ambiental, inclusão social e conformidade com a legislação.   
 
 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o movimento ESG  
 

  
  
  
De concreto, sabemos que existe muito capital disponível para financiamento dos 
ativos ESG. Desenvolver estratégias financeiras sustentáveis tornou-se objetivo de 
empresas, fundos, gestores e investidores. Tornar-se ESG, contudo, é um esforço 
conflitante com as rentabilidades esperadas pelos investidores. Tornar-se ESG pode ser 
muito caro, pois implica em longos processos de certificação: um para cada ODS.  
  



 

 

 
Público-alvo  
O curso é indicado para profissionais financeiros e não financeiros interessando em 
aprender, ou atualizar, seus conhecimentos em finanças corporativas.  
  
Objetivos   

• Apresentar princípios, objetivos e decisões em Finanças Corporativas;  
• Detalhar os impactos das políticas de capital de giro nas Finanças 
Corporativas;  
• Descrever as técnicas de apoio à decisão de investimentos corporativos;  
• Revelar as relações entre risco, retorno e custo dos financiamentos 
corporativos;  
• Conectar os fundamentos de Finanças Corporativas aos princípios ESG.  
•  

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
Introdução  

• Finanças Corporativas Sustentáveis  
• A História das Finanças  
• Estrutura do Curso  

  
Fundamentos das Finanças Corporativas  

• Princípios da Contabilidade  
• Análise Econômica das DF´s  
• Análise Financeira das DF´s  

  
Finanças Corporativas de Curto Prazo  

• Gestão de Capital de Giro  
• Reduzindo os Investimentos em NCG  
• Gestão Estratégica do Capital de Giro  

  
Análise de investimentos  

• Projeção dos Fluxos de Caixa do Acionista (FCAt)  
• Parâmetros de Seleção de Investimentos  
• Avaliação de Investimentos: Conclusão  

   
Finanças Corporativas Sustentáveis  

• Desafíos dos Investimentos ESG  
• Custo de Capital  
• Alavancagem Financeira e Estrutura de Capital  
• Project Finance e Parcerias Público-Privadas  



 

 

  
INSTRUTOR  
 

Professor Diego Ozorio 

Doutorando pelo ISCTE-IUL, Lisboa – PT e pela ESC Rennes, Rennes – FR. Mestre em 
Administração com ênfase em Finanças e Análise de Risco pelo IBMEC. MBA em 
Finanças e MBA em Gestão pelo IBMEC.   
  
Autor dos livros “Gestão de Capital de Giro” (coleção FGV) e “Análise Fundamentalista” 
(coleção Ágora Sênior).  
  
Consultor com experiência de 22 anos em Finanças Corporativas e de Mercado, 
atuando em projetos de reestruturação de empresas, diagnóstico econômico-
financeiro, reestruturação de passivos, Fusões e Aquisições, avaliação de ativos, 
estratégias empresariais e financeiras, orçamento de capital de projetos de 
investimento, estruturação de departamento de inteligência de negócio e treinamento 
corporativos para empresas como: Andrade Gutierrez, Vale, Petrobras, Banco do 
Brasil, Losango, Vivo, ANTT, BNDES, TOTVS, Aracruz, Odebrecht, Caixa 
Econômica,  Ágora Corretora, Souza Cruz, Compagás, Eletrobrás, Embratel, Oi-Telemar, 
Globosat, Light, Ampla, EPE, entre outras.  
  
Coordenador Acadêmico e Professor em Programas Executivos, Pós Graduação, MBA e 
Pós MBA de disciplinas como: Avaliação de Investimentos, Valuation de Empresas, 
Finanças Corporativas, Gestão de Capital de Giro, Análise de Projetos de 
Investimentos, Administração Financeira de Longo Prazo, Mercado Financeiro e de 
Capitais, Gestão de Carteira, Plano de Negócios, entre outras.  
 


