IFRS 13 e CPC 46: a aplicação do valor
justo na contabilidade

SOBRE O CURSO
O propósito do curso é a compreensão conceitual e a aplicação prática do Valor Justo
conforme as IFRS e CPC.
Valor justo: conceito e contextualização
• Conceitos
• Unit of account
• Com mercado: principal ou mais vantajoso
• Sem mercado ativo
• Utilização de fair value
Técnicas de mensuração (valuation)
• Técnicas mais utilizadas (overview)
• Modelos de mercado (market approach)
• Modelos de receita (income approach)
• Modelos de custo (cost approach)
Aplicação das técnicas de avaliação
• Inputs às técnicas de avaliação (precificação)
• Inputs observáveis x inputs não-observáveis
• Mensuração a valor justo e mercados inativos
Hierarquia do valor justo
• Nível 1, 2 e 3
• Inputs baseados em preços de compra/venda
Inclusão do risco de crédito na mensuração do valor justo
• Risco da parte
• Risco da contraparte
Aplicações práticas
• Empréstimos e recebíveis
• Títulos patrimoniais
• Títulos de dívida
• Derivativos
• Benefícios pós-emprego: benefício definido
• Combinações de negócios, goodwill e participação não-controladora
• Ativos intangíveis
• Ativos não correntes (fixos)
• Pagamentos baseados em ações

PERFIL DO ALUNO
Profissionais e estudantes de administração,
economia, ciências contábeis, engenharia e
direito desejam conhecer e aperfeiçoar-se no
assunto, que estão em busca de novos
desafios, e desejam obter maior aprendizado
sobre o tema.

OBJETIVO DO CURSO
Proporcionar ao participante do curso uma visão geral
sobre o CPC 46 | IFRS 13.
Estabelecer a contabilização do valor justo e sua
contextualização pratica.

O profissional no final do curso, estará capacitado
para aplicar os conceitos em sua realidade
empresarial.

DIFERENCIAIS
Análise de cenários; O processo de tomada
de decisões; Tipos de problemas
empresariais; cases práticos.

INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA HORÁRIA
12 horas

DIAS OFERTADOS
3º, 5ª e 6ª das 19h00 às 23h00
PRÉ-REQUISITO
Graduação cursando
PROFESSORES
Prof. Dr. TIAGO DE VASCONCELOS
INVESTIMENTO
Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 120,00 no cartão de
crédito ou numa única parcela de R$ 1.080,00 (à vista) no boleto.
Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$108,00 no
cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 972,00 (à vista) no boleto.

INSCRIÇÕES
Até 16 de Fevereiro de 2021

Nós oferecemos
cursos executivos de
excelência que irão
trazer inovação e alta
performance para
profissionais do
mundo corporativo.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

