
HBEscola de Negócios

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.

Os cursos da HB Escola de Negócios fazem parte da PEC (Programa de
Educação Continuada) da ANCORD para Agentes Autônomos de Investimento
(AAI).

CURSO

POR DENTRO DOS FUNDOS DE PRIVATE 

EQUITY E VENTURE CAPITAL



SOBRE

HBEscola de Negócios

Os fundos de PE&VC desempenham papel relevante na fronteira do mercado

financeiro e da economia real, ao financiarem e suportarem empreendedores e

empresários em diversos estágios do ciclo de uma empresa, de start-ups à Bolsa.

Os investimentos realizados pelos gestores de PE&VC são de longo prazo (3-10)

anos e visam agregar valor à companhia investida de forma a multiplicar o capital

dos investidores. No Brasil, a indústria de PE&VC é das mais novas do mercado

financeiro, mas já conta com um ecossistema relevante e dezenas de bilhões

investidos. PE&VC está no seu dia a dia, desde aplicativos de mobilidade,

academias, lojas, supermercados, tecnologia e diversos outros setores.

Compreender este mercado é fundamental para investidores que buscam

diversificar seu portfólio com ativos de risco, mas que ofereçam oportunidade de

retorno diferenciado.

As aulas serão ministradas ao vivo via Zoom. O curso é composto de 5 aulas. O

certificado somente será concedido aqueles que frequentarem no mínimo 4 aulas.

Esse curso vale 20 pontos para a PEC da ANCORD.

TEMAS

• Conceitos sobre o mercado e estrutura de um fundo de PE&VC;

• As etapas da estruturação de um fundo de PE&VC;

• Ecossistema e ambiente de negócios;

• Oportunidades do setor;

• Princípios e práticas para seleção de empresas (portfólio);

• Fases de uma diligência;

• Regulamentação referente aos fundos de PE&VC;

• Processo de investimento e de geração de valor;

• Acompanhamento e gestão;

• Acesso ao setor.

• O processo de desinvestimento;

• Estudos de caso;



OBJETIVO

O curso terá como objetivo dar aos alunos ferramental necessário para

entender o funcionamento e estrutura de um fundo de PE&VC, passando

pelos principais pontos do processo de originação, análise, riscos,

monitoramento e desinvestimentos sob a ótica do gestor, do investidor e do

empresário.

METODOLOGIA

Serão realizadas aulas expositivas e o desenvolvimento de oficinas para a 
simulação da estruturação de fundos e análise dos ativos.

CARGA HORÁRIA

10 horas-aula
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PÚBLICO-ALVO

Profissionais do mercado financeiro que atuam direta ou indiretamente na
estruturação ou gestão de fundos de PE&VC; consultores, assessores ou
prestadores do serviço para fundos e investidas; investidores ou
empreendedores em geral que desejam conhecer sobre o ambiente de
PE&VC.

1AUL
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Aspectos sobre o mercado de PE&VC
Apresentação dos conceitos do mercado de PE&VC, estatísticas do setor, importância para o 

desenvolvimento empresarial e o ecossistema/players de PE&VC.

CRONOGRAMA
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Painel
Painel com profissionais do setor5AUL
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Aspectos legais e operacionais
Neste encontro trataremos sobre o histórico dos fundos de PE&VC; estrutura do fundo; 

regulamentação e prestadores de serviços (quais são as funções do administrador, gestor, auditor e 

outros).

Processo de Investimento; geração de valor e desinvestimento
Estrutura do processo de investimento; oportunidades e riscos; métricas de desempenho; 

diligência; geração de valor e desinvestimento; casos selecionados.
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Investidores
Papel dos investidores; formas de acesso ao setor; corporate ventures; investidores 

institucionais.4AUL
A

COORDENAÇÃO E PROFESSORES

Hudson Bessa
Doutor em Administração pela FEA-USP com tese sobre construção de preferência
em decisões de investimento. Mestre EBAPE-FGV com dissertação sobre persistência
de performance de fundos de investimento. MBA em gestão estratégica de TI e
bacharel em economia.

Possui 31 anos de experiência no mercado financeiro, sendo 27 na ANBIMA, onde foi
responsável pela concepção, implantação e gestão das bases de dados e rankings de
fundos de investimento e mercado de capitais. Coordenou as atividades dos comitês
responsáveis pelas metodologias dos indicadores, classificação de fundos e risco.
Liderou projetos de business intelligence (BI) e de modelagem de dados e processos.

Representante brasileiro no comitê de estatísticas da IIFA (International Investment
Funds Association). Trabalhou em controladoria e research em bancos.



Professorecoordenadorna Fundação Getulio Vargas(FGV), professorda Universidade
Presbiteriana Mackenzie, FIPECAFI e Confederação Nacional das Instituições Financeiras
(CNF). Consultor especializado em inteligência de mercado, mercado financeiro e de
capitais e processo decisório. Autor de artigos para jornais e revistas. Colunista do Valor
Investe (https://valorinveste.globo.com/blogs/hudson- bessa/) e Arena do Pavini
(https://www.arenadopavini.com.br/).

Leandro Andrade, MSc, CFP®

Possui mais de 15 anos de experiência no mercado de investimentos estruturados e é um 

dos gestores do fundo de private debt da Captalys. Anteriormente, atuou na SRM Asset, 

Oria Capital e Siguler Guff, nas estratégias de crédito e private equity & venture capital e, 

em consultoria de risco e investimento, na LUZ Soluções Financeiras 

É graduado em administração de empresas pela USP (Universidade de São Paulo) e possui 

mestrado em estratégia empresarial pela FVG (Fundação Getúlio Vargas). Profissional com 

certificado CFP®️.
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PRÓXIMA TURMA

Início previsto: 13 de setembro de 2021
Horário: 19:00 às 21:00 | Segunda-feira

Local: Ao vivo via Zoom

Parcelamento Valor

À vista R$ 1.800,00

2 parcelas R$ 900,00

INVESTIMENTO

https://www.arenadopavini.com.br/
http://www.arenadopavini.com.br/)
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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.

Parcelamento Valor

3 parcelas R$ 600,00

4 parcelas R$ 450,00

5 parcelas R$ 360,00

6 parcelas R$ 300,00

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.

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

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.

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.

contato@hbescoladenegocios.com
(11) 3090-0646

Whatsapp: +55 1199157-7308

Rua Helena, 218, conjunto 802, Vila Olímpia, São Paulo

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

