CURSO VALUATION E NEGOCIAÇÃO DE M&A PARA
EMPRESAS DE CAPITAL FECHADO
JUNHO E JULHO / 2022
Datas: 11, 18, 25/06, 02, 09 e 16/07/2022 (sábados)
Horário: 9h00 às 12h00 / Via online (Zoom)
Carga horária: 18 horas
Este curso completo concede até 4,5 créditos
para o PEC – Programa de Educação Continuada da APIMEC

Objetivo do Curso – Proporcionar aos participantes uma compreensão sólida sobre os aspectos
negociais envolvidos em um processo de M&A desde a sua prospecção, avaliação até a conclusão.
Permitir uma compreensão robusta dos métodos de Valuation para as operações de fusão e
aquisição considerando os ajustes necessários para lidar com os desafios de avaliar uma empresa de
capital fechado.
Público-alvo – Profissionais de investimentos, analistas de valores mobiliários, aspirantes a gestão
de FIPs (PRIVATE EQUITY) e Consultores de Valores Mobiliários que desejam ampliar seus
conhecimentos sobre M&A e Valuation. Empreendedores e empresários que precisam conhecer
mais sobre o fluxo de negociação em uma operação de fusão e aquisição, e desejam ter uma visão
clara de como as empresas são avaliadas nesse processo.
Pré-Requisitos - Conhecimento de Contabilidade/análise financeira intermediários; Finanças
Corporativas e Valuation básicos.

PROGRAMA
Aula 1 (11/06) – Introdução ao Processo de M&A e a ótica do Vendedor
Fases e desafios do Processo de M&A
Aula 2 (18/06) – Modelo de Desconto de Fluxo de Caixa da Firma voltado para a valoração inicial da
Empresas – Cuidados iniciais para avaliar uma empresa de capital fechado
Aula 3 (25/06) – Estimação do Custo de Capital de uma Cia de Capital Fechado
Mapeamento dos prêmios de Risco e ajustes para investidores não diversificados

Aula 4 (02/07) – Passos para a aquisição de uma empresa – Ótica do Comprador
Valuation por Múltiplos
Aula 5 (09/07) - Processo de Negociação de M&A – Pontos Chaves
Aspectos que diferenciam o processo na ótica do Comprador
Aulas 6 (16/07) – Trabalho de Conclusão de Curso - M&A Games

INVESTIMENTO:

INSTRUTOR

- Associados da APIMEC Brasil:
- Associados dos Apoiadores*:
- Outros interessados:

R$ 1.000,00
R$ 1.300,00
R$ 1.500,00

INSCRIÇÕES ATÉ 07/06/2022
CLIQUE AQUI
VAGAS LIMITADAS! Faça sua inscrição!
Sujeito a formação de turma com
número mínimo de alunos

GIÁCOMO DINIZ
Formado em Economia pela FEA-USP, com
Especialização em Mercado de Capitais. Atua há
mais de vinte anos como especialista em
finanças, avaliação de empresas e gestão de
fortunas.
Também
é
mentor
de
empreendedorismo e professor de VALUATION
na FIA- LABFIN, na Saint Paul, no IBMEC-SP e na
B3 Educação.

* ENTIDADES APOIADORAS: ABRASCA / ANCORD / IBRI

Coordenação: Francisco D’Orto Neto
Diretor de Educação e Certificação – APIMEC BRASIL

