CURSO VALUATION
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
JUNHO / 2019
Datas: 11, 13, 18, 25 e 27/06/19 (terças e quintas)
Horário: 19h00 às 22h00
Local: Sede da APIMEC SP (Rua Líbero Badaró, 300 – 2º and. – Centro – SP/SP)
Carga horária: 15 horas
Este curso completo concede até 4 créditos para o
PEC – Programa de Educação Continuada da APIMEC

PROGRAMA

TEMA

OBJETIVOS

ATIVIDADES

- Introdução
- Risco x Retorno

- Introduzir o modelo de CAPM
- Cálculo e aplicação do custo de
capital próprio

- aula expositiva
- exercícios de fixação
- exemplos reais

- Modelo de Dividendos
Descontados (MDD)

- Aplicação de perpetuidades na
avaliação de empresas
- Definição da taxa de
crescimento (growth)

- aula expositiva
- exercícios de fixação
- caso prático

- Fluxo de Caixa da Firma
(FCFF)
- Fluxo de Caixa dos
Investidores

- Compreender as diferenças
entre regime de competência e
caixa

- Exercícios de fixação

- Custo de Capital da Firma

- Definir custo de capital próprio,
de terceiros e o WACC

- Exercícios de fixação
- Exemplos reais

- Premissas de Projeção
- Avaliação pelo método do
FCD

- Definição de técnicas e
premissas para projetar fluxos de
caixa

- Caso prático

- Avaliação Relativa (múltiplos)

- Analisar principais múltiplos de
mercado (P/E, P/B, etc.)

- Exercícios de fixação
- Panorama do mercado
brasileiros

INSTRUTOR
FABRICIO KIYOKAWA: Doutorando em Finanças pela USP, mestre em Economia
pelo INSPER e Bacharel em Administração pela FGV. Professor de Finanças no
INSPER, ministra cursos in-company e possui ampla experiência no mercado
financeiro.

INVESTIMENTO

Associados da APIMEC **:

R$ 650,00

Associados dos Apoiadores*:

R$ 1.100,00

Não associados:

R$ 1.450,00

** Preço Especial para 1 não associado indicado por um associado APIMEC SP do
mesmo empregador/instituição que também participará do Curso.
INSCRIÇÕES ATÉ 04/06/2019
apimecsp@apimecsp.com.br ou pelo tel.: 11 3107-1571
VAGAS LIMITADAS

A realização do curso está sujeita a
formação de turma com número mínimo de alunos.
Realização:
Coordenação:
Francisco D’Orto Neto
Diretor Técnico e Educacional

* ENTIDADES APOIADORAS: ABRAPP / ABRASCA / ANCORD / IBRI
Obs.: Esta matéria faz parte do Curso Preparatório para o Exame CNPI –
Certificado Nacional do Profissional de Investimento – Módulo CG1 – Conteúdo
Global que acontecerá a partir de 14/05, caso a realização seja confirmada.
Clique aqui para acessar o programa deste curso.

