
 
 

 Detalhamento do curso – aulas de 05 horas. 

Aulas Tema Conteúdo Sala de aula 

1 Análise Fundamentalista de ações  Introdução à analise fundamentalista;  
 Discutir a técnica para análise de ações: Top-down vs Bottom-up, Indicadores 

fundamentalistas e discussão de seus determinantes, Análises de Indicadores 
Financeiros: Liquidez, Endividamento, Rentabilidade e Capital de Giro, 
Relatórios econômicos e análise – principais indicadores utilizados pelo 
mercado, Dividend yield, payout, crescimento do lucro, Múltiplos: PL, Preço-
Valor patrimonial, Margem EBITDA, Medidas de liquidez de ações, Presença nos 
pregões, volume e valor médio diário negociado e quantidade média de 
negócios; 

 Fazer exercícios. 

Laboratório 

2 Análise Fundamentalista de ações  (Continuação); 
 Discutir a técnica para análise de ações: Top-down vs Bottom-up, Indicadores 

fundamentalistas e discussão de seus determinantes, Análises de Indicadores 
Financeiros: Liquidez, Endividamento, Rentabilidade e Capital de Giro, 
Relatórios econômicos e análise – principais indicadores utilizados pelo 
mercado, Dividend yield, payout, crescimento do lucro, Múltiplos: PL, Preço-
Valor patrimonial, Margem EBITDA, Medidas de liquidez de ações, Presença nos 
pregões, volume e valor médio diário negociado e quantidade média de 
negócios; 

 Fazer exercícios. 

Laboratório 

3 Análise Fundamentalista de ações  (Continuação); 
 Discutir a técnica para análise de ações: Top-down vs Bottom-up, Indicadores 

fundamentalistas e discussão de seus determinantes, Análises de Indicadores 
Financeiros: Liquidez, Endividamento, Rentabilidade e Capital de Giro, 
Relatórios econômicos e análise – principais indicadores utilizados pelo 
mercado, Dividend yield, payout, crescimento do lucro, Múltiplos: PL, Preço-
Valor patrimonial, Margem EBITDA, Medidas de liquidez de ações, Presença nos 
pregões, volume e valor médio diário negociado e quantidade média de 
negócios; 

 Fazer exercícios. 

Laboratório 

4 Análise das empresas  Discutir o Valor intrínseco da ação, Modelo de Gordon: fluxo de dividendo 
descontado, Custo de oportunidade, CAPM e cálculo do risco, Custo médio 
ponderado do capital – WACC, Avaliação com fluxo livre de caixa descontado, 
Fluxo de caixa para a firma e Fluxo de caixa livre para o acionista; 

 Fazer exercícios. 

Laboratório 



 
 

5 Análise das empresas  (Continuação); 
 Discutir o Valor intrínseco da ação, Modelo de Gordon: fluxo de dividendo 

descontado, Custo de oportunidade, CAPM e cálculo do risco, Custo médio 
ponderado do capital – WACC, Avaliação com fluxo livre de caixa descontado, 
Fluxo de caixa para a firma e Fluxo de caixa livre para o acionista; 

 O uso do CAPM e o beta das ações; 
 Fazer exercícios. 

Laboratório 

 

PERÍODO 

Sábados 

23 de setembro, 30 de setembro, 07 de outubro, 14 de outubro, 21 de outubro 

HORÁRIOS 

Das 8h às 13h 

INVESTIMENTO 

Sócio / Estudantes / Patrocinadores   R$ 400,00 

Não Sócio  R$ 500,00 

LOCAL 

Rua General Câmara, 243 – 3º andar 

Telefone: (51) 3224-3121 

apimecsul@apimecsul.com.br  
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