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Lorem Ipsum  is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 

make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also 

the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem 

Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 
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APRENDA A INVESTIR NA BOLSA DE VALORES 

  

APRESENTAÇÃO: 

 Aprenda a investir na Bolsa de Valores é um dos cursos de curta 

duração mais procurados do país. Com uma linguagem simples e acessível a 

qualquer pessoa, será transmitido um conhecimento suficiente para que os 

investidores tenham condição de iniciar seus investimentos no mercado de 

renda variável. 

 

OBJETIVOS: 

 Mostrar a visão geral sobre o mercado de capitais e o processo de 

compra e venda de ativos na Bolsa de Valores. Ensinar a identificar ativos 

subvalorizados ou sobrevalorizados e a fazer Análises Técnicas e 

Fundamentalistas. 

 

A QUEM SE DESTINA: 
 

 A todos interessados em conhecer como obter sucesso em 

investimentos na Bolsa de Valores. 

 
PROGRAMA: 
 
Módulo I - Introdução  

• Por que Investir em Ações? 
• Análise de Alternativas de Investimentos; 
• Taxas de Juros e Renda Fixa; 
• Seus Motivos; 
• Os Números Atuais do Mercado; 
• Você Sabia – Exemplos de Investimentos em 10 anos. 

 
Módulo II - Como funciona o mercado de capitais  

• O que é uma Ação; 

• Tipos de Ações; 

• Codificação das Ações; 

• Seja Sócio de Grandes Empresas; 

• Por que as Empresas Abrem Capital; 
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• Os Diferentes Níveis de Governança Corporativa; 

• Abertura de Capital Passo a Passo; 

• O que é Oferta Pública de Ações (IPO); 

• Mercado Primário e Secundário; 

• Distribuição de Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio; 

• Desdobramento e Grupamento de Ações; 

• Subscrições e Bonificações. 

 

Módulo III - Participantes do mercado de capitais  

• Controles do Investidor: ANA, Extrato CBLC e Nota de Corretagem; 

• A Bolsa de Valores; 

• BM&FBOVESPA – Estrutura e História; 

• CBLC – Funções e Importância para o Mercado; 

• CVM – Regulamentação e Fiscalização Governamental; 

• CORRETORAS – Funções e Formas de Atuação. 

 

Módulo IV - Processo de negociação  

• O Pregão Eletrônico; 

• After-Market; 

• Como comprar e vender ações; 

• Formação de preços; 

• Home broker – Funcionalidades; 

• Mercado Integral e Fracionário; 

• Custos operacionais: Corretagem, Emolumentos e Custódia; 

• Tributação – Imposto de Renda. 

 
Módulo V - Índices  

• O que é um índice de Ações; 

• Índices do Mercado Brasileiro; 

• Ibovespa; 

• Evolução do Ibovespa ao Longo da História; 

• Índices Internacionais. 
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Módulo VI - Riscos  

• A Bolsa é um Mercado de Risco? 

• Gerenciamento de Risco; 

• Importância da Diversificação. 

 
Módulo VII - Escola de análises  

• Análise Fundamentalista; 

• Indicadores para Análise de Ativos; 

• Análise Técnica; 

• Princípios da Teoria de Dow; 

• Gráficos de Linha, Barras e Candles; 

• Tempos Gráficos; 

• Suporte e Resistência. 

 
Módulo VIII - Alternativas de participação do inves tidor  

• Individualmente; 

• Clubes de Investimento; 

• Fundos de Investimento; 

• Fundos Imobiliários. 

 
Módulo VIII - Tipos de mercado  

• Mercado à Vista; 

• Mercado Futuro – BM&F; 

• Hedge e Especulação em Contratos Futuros; 

• Mercado de Opções; 

• Mercado a Termo; 

• Aluguel de Ações. 

 
Módulo X - Estratégias operacionais  

• Definição da Estratégia; 

• Análise de Tendências de Baixa e Alta; 

• Médias Móveis; 

• Sistema Operacional; 

• A importância da Disciplina; 

• Análise Prática com Gráficos; 
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• Exercícios e Simulações. 

 

 

CARGA HORÁRIA: 

08 horas/aula.  

 

CORPO DOCENTE: 

 

Professor Alexandre Dias da Costa  

Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de 

Santos, MBA em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas, 

Mestrando em Administração com Enfâse em Finanças pela FECAP/SP, 

professor dos cursos de graduação da ESAGS/FGV, lecionando várias 

disciplinas, entre elas: Administração financeira I e II, Finanças Corporativas e 

Mercado Financeiro. Professor dos cursos de Pós-Graduação da Fundação 

Getúlio Vargas, nas disciplinas de contabilidade financeira e finanças 

corporativas. Possui grande experiência em contabilidade, custos, orçamento, 

planejamento e planejamento estratégico, adquirido ao longo de 15 anos em 

grandes empresas do Grupo Petrobrás, Grupo Libra e como consultor 

independente. Empresário, atuante no mercado de capitais desde 2007. 

Certificado pela ANCORD como Agente Autônomo de Investimentos, Sócio-

Diretor da Premium Alliance Investimentos. 

 

METODOLOGIA: 

 Apresentação de slides, simulações de investimentos e debates durante 

o treinamento, a fim de trocar informações sobre as experiências com 

investimentos no mercado de capitais. 

 

CERTIFICAÇÃO: 

 Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência. 

 

 



esags.edu.br 

 

Santo André > Av. Industrial, 1455 - Bairro Jardim – (11) 4433-6161 
Santos > Av. Conselheiro Nébias, 159 – (13) 2127-0003 

VALOR DO INVESTIMENTO: 

 

Por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br  

 

• Incluso material didático;  

• Desconto para grupos de 02 ou mais pessoas da mesma empresa;  

• Desconto para alunos e ex-alunos.  

 

INSCRIÇÕES: 

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br 

 

CANCELAMENTO: 

 Pela ESAGS, por falta de quorum: Será devolvido 100% do valor pago. 

O aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O 

valor também pode ficar como crédito para início em outros treinamentos, a 

critério do aluno.  

 Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de 

inscrição). O cancelamento deverá ser solicitado por telefone ou e-mail, no 

máximo 48 horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não haverá 

devolução.  

 

IN COMPANY: 

 Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, duração 

e foco.  

 Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais podem 

desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira específica, às 

necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 


