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HBEscola de Negócios

OFICINA DE FIDC

POR QUE ESCOLHER A HB?

Focada em mercado financeiro e investimentos, a HB é uma escola de
negócios dedicada à formação de profissionais capazes de tomar decisões
em um ambiente de padrões regulatórios mais elevados e maior competição.

A HB pretende formar protagonistas que possam colaborar ativamente para o
crescimento e a sustentabilidade de suas empresas e negócios. Acreditamos
que as pessoas são as responsáveis por garantir que as organizações atuem
em prol dos interesses docliente.

Nosso time de professores é composto de profissionais de mercado financeiro,
com ampla experiência em suas áreas de conhecimento. Toda equipe HB
comunga da crença de que o trabalho em busca do melhor interesse do cliente
é o que garante a longevidade de nossos negócios.



SOBRE
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Em um país com mercado de crédito bastante restrito e dependente de

limitados programas de incentivo, tais como os observados nos mercados

imobiliário, agrícola e educacional, os FIDCs, tendo em vista as diversas

estruturas de risco e respectivos mitigantes admitidos por esse tipo de

fundo, apresentam-se como importante fonte de acesso a crédito para

empresas de todos os portes, atendendo desde microempreendedores,

com destaque para as cada vez mais representativas fintechs, até grandes

companhias multinacionais de capital aberto.

Para os investidores inseridos em um ambiente de taxas de juros

decrescentes e já em seu menor patamar histórico, os FIDCs representam

importante alternativa de investimento para composição de portfólio e

retorno adicional. O desafio, neste caso, está no correto endereçamento

das análises e diligências de estrutura, risco, mitigantes e retorno, tendo

em vista a grande diversidade de estruturas admitidas pelos FIDCs.

O curso de FIDC tem como objetivo uma imersão na indústria de FIDC,

incluindo apresentação do arcabouço regulatório dos FIDCs, retrospectiva

histórica, dados da indústria, as principais estruturas de FIDC existentes

no Brasil, seus riscos e mitigantes, assim como as principais características

dos direitos creditórios objeto de securitização no Brasil, fornecendo ao

participante os instrumentos para uma análise completa e o devido

entendimento das principais estruturas de FIDC existentes no Brasil do

ponto do vista do investidor, do patrocinador e dos prestadores de serviço

da indústria de FIDC.

TEMAS

• O que são FIDCs e sua participação no processo de desbancarização;

• Regulação e autorregulação dos FIDCs;

• Estruturação, gestão e monitoramento de FIDC;

• O que são direitos creditórios e como os FIDCs os adquirem;
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• Contrato de cessão, como funciona;

• Atividades dos prestadores de serviços e suas responsabilidades;

• Como classificar o FIDC de acordo com suas estratégias e riscos;

• Principais riscos e seus mitigadores (subordinação, sobrecolateral,

seguros, etc);

• Características e usos do FIDC NP;

• Análises e motores de crédito; sistemas de TI;

• Processo de constituição de um FIDC;

• Ponto de vista do investidor (júnior, mezanino e sênior);

• Ponto de vista do consultor de crédito (para análise e seleção de

créditos);

• Ponto de vista do patrocinador (funding, empresa fomento, FIDC

fornecedores, ESG etc).

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de administração fiduciária, gestão, distribuição, custódia, auditoria,
assessoria jurídica e investidores em FIDC, bem como originadores de direitos
creditórios e outros interessados no produto.

OBJETIVO

Capacitar profissionais a entender o instrumento por meio da imersão na
indústria de FIDC e do arcabouço regulatório. Compreender as principais
características dos direitos creditórios. Assimilar o devido entendimento
das principais estruturas de FIDC existentes no Brasil, do ponto de vista do
investidor, do patrocinador e dos prestadores de serviço daindústria.

METODOLOGIA

Aulas expositivas, seguidas de discussão em sala de aula e estudos de caso.



CARGA HORÁRIA

12 horas-aula

CRONOGRAMA

1AUL
A

HBEscola de Negócios

2AUL
A

3AUL
A

4AUL
A

5AUL
A

6AUL
A

O que são FIDCs
O que é um FIDC; regulamentação; visão geral da ICVM 356; estrutura básica;

prestadores de serviços; custos de um FIDC; players e tamanho do mercado;

história da securitização nos EUA e no Brasil; desbancarização do crédito e dos

investimentos.

Direito creditório e contrato de cessão
Classificação dos FIDC's; direito creditório - o que é, qual a relação com o FIDC e

como os FIDC´s os adquirem; contrato de cessão - o que é, partes envolvidas e

como funciona; principais riscos e mitigadores (subordinação, sobrecolateral,

derivativo de crédito, seguro etc); conflitos de interesses e seu tratamento;

estudo de caso PDD.

FIDC Não Padronizado (FIDC – NP)
FIDC NP - o que é, regulação - overview; FIDC de Energia (NP ou FIDC normal?);

estudo de casos FIDC's de precatórios e de ações judiciais; estudo de caso FIDC de

Energia

FIDC de infraestrutura e Lei 12.431
FIDC Infraestrutura, apresentação Lei 12.431 e regras FIDC IE; FIDC

Project Finance (fluxo futuro); estudo de caso FIDC IE.

FIDCs Multicedentes/Multissacados
FIDC's multicedentes/multissacados. FIDC's fornecedores e para capital

de giro; FIDC's para o setor imobiliário, o provável boom do setor; estudo

de casos: Sifra, Red, Atlanta, etc;

Arranjos de pagamentos e o FIDC
Arranjos de pagamento – overview; Credenciadoras e Sub-credenciadoras;

Fintech, SCD e SEP – overview; Estudo de caso FIDC de Fintech estudos de

casos FIDC de recebíveis de cartões de crédito, Cielo, Stone



COORDENAÇÃO E PROFESSORES
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João Baptista Peixoto Neto
Empresário, sócio fundador da Ouro Preto Investimentos, empresa que faz a gestão
de inúmeros fundos de investimento de créditos privados, que realizam cerca de
100 milhões de reais por dia em operações de crédito. Formado em direito pela
USP (Faculdade do Largo de São Francisco). Fez mestrado em Direito Internacional
na mesma Universidade. Cursou também Letras, História e Economia na USP. Editor
de livros. Especialista em fundos estruturados. Já foi responsável pela estruturação
de cerca de 300 fundos de investimento, sendo que 140 desses fundos eram FIDCs.
Investidor em startups.

PRÓXIMA TURMA

Início previsto: 4 de maio de 2021
Horário: Terças e Quintas | 19:00 às 21:00

Local: Ao vivo no Zoom Meetings

INVESTIMENTO

Parcelamento Valor

À vista R$ 2.200,00

2 parcelas R$ 1.100,00

3 parcelas R$ 733,33

4 parcelas R$ 550,00

5 parcelas R$ 440,00

6 parcelas R$ 366,67
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FORMA DEPAGAMENTO

BoletoBancário:à vista(vencimentode3 diascorridosapósaefetivaçãodamatrícula).
Cartão de Crédito: até 6 parcelas sem juros. Cartões aceitos: Visa, Mastercard,
American Express, Elo, Hipercard, Diners, Discover,Aura e JCB.

MATRÍCULA

A matrícula é realizada no site da HB Escola de Negócios (www.
hbescoladenegocios.com), na aba Cursos e Workshops localizada no
menu principal. A matrícula será confirmada após o fornecimento de todos
os dados exigidos no processo, o pagamento* do curso e a assinatura
digital do contrato.

* Aconfirmação do pagamento é feita pela compensação do boleto bancário (até três dias úteis)

ou pela operadora do cartão.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Para cancelamentos antes do início do curso, serão adotados os  
seguintes critérios:

Até 30 dias: devolução de 100% do valor pago.
Até 15 dias: devolução de 50% do valor pago.

Inferior a 14 dias: será cobrado o valor integral do curso.

Em caso de não formação da turma para o curso escolhido, o aluno poderá
optar por outro curso que tenha vaga disponível ou pela restituição integral do
valor pago.

http://www/
http://www/
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DÚVIDAS ECONTATO

contato@hbescoladenegocios.com
(11) 3090-0646

Whatsapp: +55 1199157-7308

Rua do Rocio, 291, 8º Andar, Vila Olímpia

Pagamentos via cartão de crédito podem ser estornados em até 90 dias
após o pagamento e os pagamentos via boleto não têm prazo máximo. As
compras via cartão de crédito são estornadas direto no cartão do aluno, e
as compras via boleto passarão por um processo de transferência bancária
ao aluno, o qual deverá informar esses dados durante o processo.

mailto:contato@hbescoladenegocios.com
mailto:o@hbescoladenegocios.com

