ENTENDA O MERCADO DE CAPITAIS
Este curso é voltado a profissionais que já participam ou desejam ingressar no mercado de capitais e precisam de conhecimentos básicos para atuar. A primeira aula é dedicada a explicar o conceito de
valor mobiliário, a emissão de ofertas públicas e o papel da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na regulação e fiscalização do mercado de capitais. Já a segunda aula aborda o funcionamento da bolsa
de valores e sua importância na formação de preço dos ativos. Por fim, o terceiro módulo trata das particularidades das sociedades anônimas e de sua regulação.
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Professores

Conceitos fundamentais.

• O que é o mercado de capitais

Sócio diretor do VBSO Advogados, doutor e mestre em Direito Comercial pela

• Mercado de capitais versus mercado financeiro

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É membro do Instituto
de Direito Societário Aplicado – IDSA, diretor acadêmico do departamento

• O mercado de capitais e seu papel no financiamento das empresas

de Direito Societário do CEU-IICS, professor dos cursos de LLM do Mercado

• A Lei 6.385, a criação da CVM e suas principais atribuições e competências

Financeiro e de Capitais e de Direito Societário do Insper. Erik Oioli é diretor

• O conceito de valor mobiliário

executivo e membro do Conselho Editorial da “Revista de Direito das Sociedades

• Principais valores mobiliários de renda fixa e variável
• As ofertas públicas de ações e dívida

Erik Oioli
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• Breve histórico das bolsas de valores no Brasil

70 min.

e dos Valores Mobiliários”.

ERIK OIOLI

Sócia da Interlink Consultoria em Mercado de Capitais, expert em infraestrutura

O papel da bolsa de valores

de mercado no Brasil e no Exterior, operações, risco operacional, planejamento

no funcionamento do mercado

estratégico e desenvolvimento de projetos. É Membro do Conselho Superior da
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP, Coordenadora

• Participantes do mercado e suas funções

do Grupo de Mercado de Capitais do Núcleo Brasil de Estudos Estratégicos

• Principais ativos negociados na B3

– NBEE/FESPSP, Membro do Conselho de Administração da CERC, Membro
Independente do Conselho da ANCORD. Foi Presidente Executiva do Conselho

• Formação de preço

de Supervisão da BM&FBovespa Supervisão de Mercado – BSM, Diretora

• Listagem na bolsa de valores
• A bolsa como provedora de infraestrutura
para negociação

Amarilis Sardenberg

AMARILIS
SARDENBERG

65 min.

Executiva da BM&FBovespa e Diretora de Operações da Companhia Brasileira
de Liquidação e Custódia – CBLC. Foi Presidente da Americas’ Central Securities
Depository Association – ACSDA e Presidente da Central Counterparty
Association - CCP 12.
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Bacharel em Economia pela Universidade de São Paulo – USP.

As sociedades anônimas.

• Breve histórico e análise comparativa entre sociedade anônima e
sociedade limitada;

Sócio do Stocche Forbes Advogados, atua há mais de 20 anos nas áreas de

• Principais características da sociedade anônima na tipicidade
societária brasileira;

mercado de capitais, financiamentos estruturados e operações societárias,
securitizações e fusões e aquisições, incluindo operações internacionais.

• Os diversos tipos de controle societário;

É bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

• Principais direitos e deveres dos acionistas;

SP). Mestrado (latu sensu) em Direito Contratual pela Pontifícia Universidade

• A administração da sociedade anônima: uma visão legal e estrutural;
• Deveres fiduciários dos administradores: evolução
e tendências regulatórias.

realização

Henrique Filizzola

50 min.

HENRIQUE
FILIZZOLA

Católica de São Paulo (PUC-SP). Mestrado em Direito (LL.M.) pela Durham

saiba mais em:
capitalaberto.com.br/cursos-online

University Law School (Inglaterra).

