Mercado de capitais
Informações Gerais
Instrutor: Marcelo Cambria
Currículo: 18 anos de experiência no mercado financeiro e consultoria contábil/financeira. Trabalhou nas áreas de
custódia e controladoria do BankBoston e na área de operações de tesouraria do Banco Barclays. Experiência nas áreas
de back-office (custódia, tesouraria e corretora), de produtos (administração de fundos e custódia) no Citibank, na B3
Brasil, Bolsa, Balcão (produtos listados e de balcão), na gestão de ativos/family office (AC Invest), consultoria contábil e
financeira (SOUZAMAAS) e políticas contábeis para as operações do atacado do Banco Itaú-Unibanco, incluindo
operações de hedge accounting, reestruturação de dívida e implantação das normas IFRS 9, IFRS 15 e IFRS 16.
Conhecimento profundo do mercado financeiro brasileiro e de normas BACEN, CVM e IFRS para operações de crédito,
derivativos, renda variável, renda fixa, produtos estruturados e Res. 2689 da CVM. Trabalhou em bancos estrangeiros e
nacional, bancos de investimentos, corretora e bolsa de valores. Experiência em atendimento à clientes estrangeiros
para corporate actions, gestão de equipes e em projetos com as áreas de vendas, jurídico, operações, TI, produtos e
finanças. Elaboração de planejamentos financeiros e valuations. Professor de contabilidade, finanças e mercado
financeiro na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado FECAP e na FIPECAFI. É instrutor na M2M Saber e
Instituto Educacional da B3. Ministrou aulas no Mackenzie e foi instrutor na FIA, PRACTA e INPG. Coordenador do curso
de MBA em Mercado de Capitais da FECAP. Ministra aulas de finanças em MBAs.
Objetivos: Colaboradores das áreas de planejamento, funcionários envolvidos no processo decisório de captação de
recursos e concessão de crédito e na gestão de recursos da instituição.
Público-alvo: Colaboradores das áreas de planejamento, funcionários envolvidos no processo decisório de captação de
recursos e concessão de crédito e na gestão de recursos da instituição.
Carga Horária: 16h/aula
Realização: 24 e 25 de setembro. Das 9h às 18h.
ABDE - Av. Nilo Peçanha, 50, sala 1.109, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Certificados: Receberão certificados os participantes que obtiverem 80% de frequência.
Investimento associados
Primeira inscrição da Instituição: R$ 950,00
Segunda inscrição da mesma instituição: R$ 855,00
Terceira inscrição da mesma instituição: R$ 807,50
Quarta inscrição em diante da mesma instituição: R$ 760,00
Investimento para não associados: R$ 1.140,00
Informações: Tel: (21) 2109-6034 • (21) 2109-6033 • (21) 2109-6036 • E-mail: gedes@abde.org.br

PROGRAMA
1. NOÇÕES BÁSICAS DE MERCADO DE CAPITAIS
 Introdução ao Mercado de Capitais
 Mercado de Ações e Bovespa
 Mercado de Títulos
 Outros Mercados (câmbio, etc.)
 A Negociação dos ativos: ações, títulos e outros mercados
 A Indústria de Fundos de Investimento no Brasil
2. VISÃO GERAL DE CAPITAL DE RISCO
 O que é capital de risco (Venture Capital)?
 Capital de Risco no Brasil e no Mundo
 Estágios de Crescimento de uma empresa
3. FUNDOS DE PRIVATE EQUITY (PE) E VENTURE CAPITAL (VC): ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
 Principais características e aspectos das atividades de PE e VC no Brasil e no Mundo
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As diversas etapas do processo de investimento e da tomada de decisão dos Fundos de PE/VC
As responsabilidades dos Fundos e das Empresas na parceria
Vantagens e riscos destas intermediações para a empresa e para o fundo.
Práticas de Governança Corporativa das empresas e dos Fundos
Exigências dos fundos em relação às empresas

4. SELEÇÃO DE FUNDO DE PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL
 A visão do Investidor de Private Equity e Venture Capital
 As Preferências de investimento dos fundos de PE/VC
 O envolvimento do investidor nas decisões estratégicas da empresa
 As diferenças na atuação dos Fundos e suas respectivas vantagens
 Como os Fundos agregam valor além do capital Investido
 Os tipos de Fundos de Private Equity e Venture Capital no Brasil
 Impactos do investimento de PE/VC no crescimento das empresas
5. CASES DO BRASIL

