
 
 

 

CURSO OFICINA PRÁTICA EM EXCEL DE VALUATION (FCFF) 
AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO / 2022 

  

Datas:  20, 27/08, 03, 10, 17, 24/09 e 08/10/2022 (sábados)  
Horário: 9h00 às 12h00 /  Via online (Zoom)  
Carga horária: 21 horas 

Este curso completo concede até 5,25 créditos  
para o PEC – Programa de Educação Continuada da APIMEC 

 
Objetivo do Curso – Revisão teórica e capacitação prática no desenvolvimento de uma Avaliação 
Completa de Uma Empresa de Capital Aberto pelo método do desconto de fluxo de caixa livre da 
firma. Nesse curso o aluno será capaz de “ligar os pontos” entre a teoria e a prática na aplicação do 
modelo de desconto de fluxo de caixa ficando apto para exercer a profissão de CNPI ou evoluir na 
sua conduta como investidor independente. 

Público Alvo - Profissionais de investimento, aspirantes ao CNPI*, analistas que desejam passar por 
uma reciclagem e investidores individuais que buscam obter competência prática na avaliação de 
empresas utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado. 

Pré-Requisitos - Conhecimento de Contabilidade/análise financeira intermediários; Excel, 
Matemática Financeira (Valor Presente) e Finanças Corporativas básicas (estrutura de capital). 

P R O G R A M A 
 
Aula 1 (20/08)  – Mitos do valuation, estrutura do fluxo de caixa livre da firma e drives de valor 
                  Entendendo os desafios de um Valuation 
Aula 2 (27/08) – Projetando a DRE Operacional na Prática 
                 Prática de projeção de uma DRE Operacional de uma empresa de Capital Aberto 
Aula 3 (03/09) – Projetando o Fluxo de Caixa Livre da Firma 
                 Considerações sobre a projeção da amortização, NIG e CAPEX e exercícios práticos! 

Aula 4 (10/09) – Estrutura e custo de capital  
                Aula teórica e prática sobre o CAPM e WACC 
Aulas 5 e 6 (17 e 24/09) -  Cálculo do Valor da Firma Preço Justo  
                                  Nessas aulas os alunos fecham a primeira versão do VALUATION 
Aulas 7 (08/10) – Avaliação via Apresentação dos Cases Desenvolvidos pelos Alunos 

                  Aula de conclusão com a apresentação e entrega dos trabalhos 
 

INVESTIMENTO: 
 
- Associados da APIMEC Brasil:     R$  1.000,00 
- Associados dos Apoiadores**:  R$   1.300,00 
- Outros interessados:                    R$  1.500,00 

 
INSCRIÇÕES ATÉ 15/08/2022 

Clique aqui 
VAGAS LIMITADAS! Faça sua inscrição! 

 
Curso sujeito a formação de turma 

INSTRUTOR  
 
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. 

 
* Certificado Nacional do Profissional de Investimento 

** ENTIDADES APOIADORAS: ABAAI / ABRASCA / ANCORD / CRA-SP / IBRI 
  

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

 

https://forms.gle/445TTnTmjchHiGMf9

