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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Gilvan Bueno

Especialista em Finanças com experiência em vários
bancos de investimentos e fintechs. Membro do comitê de
investimentos do fundo Baobá de Igualdade Racial.
Membro da comissão de finanças do Conselho Regional
de Administração - RJ

Mercado 
Financeiro

Descomplicado
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Apresentação do Curso
Este curso apresentará como o mercado financeiro funciona na
prática (sem complicações), para entender o essencial sobre as
principais classes de investimentos. As aulas visam o engajamento
do aluno através da análise de casos reais, possibilitando assim um
maior nível de entendimento e aproveitamento, e buscam
promover o entendimento de como está estruturado nosso sistema
financeiro e as principais políticas econômicas que interferem em
nossa vida.

SOBRE O 
CURSO

Mercado Financeiro Descomplicado
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CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

Mercado Financeiro Descomplicado

Confira o que você irá aprender em cada aula no  curso.

Aula 05 – Rendas Variáveis Aula 06 – Dividendos e
renda passiva

Aula 03 – Fundo de investimentos Aula 04 – Estratégias de alocação

Aula 01 – Introdução Aula 02 – Tripé dos
investimentos: Rentabilidade,
liquidez e segurança

Aula 07 – Fundos Imobiliários Aula 08 –Mais Retorno

Aula 09 – Previdência Privada
Explicação sobre a Previdência Privada;
Quais os objetivos e pontos que merecem
atenção ao investir em uma Previdência
Privada.

Como criar uma carteira de investimentos e
fazer as corretas distribuições e alocações;
Comparar carteiras de forma independente.

Aula 10 – Arquitetura de 
investimentos

Oque é a Economia e como ela funciona;
Exemplos práticos dos conceitos de
Economia para elucidar a explicação.

Análise na prática de estratégias de
alocação;
As diversas bolsas globais;
Introdução ao Fundo de Investimentos.

Como funcionam os Fundos de
Investimento;
Analisar e identificar as armadilhas
existentes nestes fundos.

Revisão e retomada das estratégias de
alocação;
Como funciona o mercado de capitais na
prática.

Continuação sobre Rendas Variáveis;
O que são e como são representados os
ITFs no mercado financeiro;
Os fundos ativos e passivos.

As dúvidas enviadas pelos alunos até este
momento do curso;
A força nos proventos: juros e dividendos.

O que são os Fundos Imobiliários;
Mercado primário e mercado secundário;
Quais as vantagens de investir em fundos
imobiliários.

Explicação prática utilizando o site Mais
Retorno a fim de entender como podemos
tomar as melhores decisões de
investimento.
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Aula 11 – Tira-dúvidas

Gilvan Bueno Costa respondeu às dúvidas
enviadas pelos alunos ao longo do curso.
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