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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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EM TEMPOS DE CRISE, 

APRENDA A INVESTIR SEU DINHEIRO  

 

APRESENTAÇÃO:  

A inflação oficial do país, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), encerrou o ano passado com alta de 10,67%. Desde 2002, o 

número não atingia dois dígitos. No mesmo período, o correntista da caderneta 

de poupança, modalidade preferida entre os investidores, viu seu rendimento 

cair -2,28%, o pior desempenho desde os -2,9% registrados em 2012. 

Somado a isso, a alta do dólar e, consequentemente, a desvalorização 

do real prejudicaram aplicações e impactaram direta e indiretamente no bolso 

da população.  

Estes são apenas alguns motivos que torna essencial o conhecimento 

mais profundo sobre produtos financeiros. Com conhecimento e disciplina, é 

possível melhorar sensivelmente os resultados obtidos nas aplicações 

financeiras, levando em consideração a relação risco/retorno. Essa é a 

temática do curso.  

 

OBJETIVOS:  

 O mercado financeiro sofreu grandes modificações nos últimos anos e 

temos a necessidade de conhecer profundamente os produtos financeiros para 

que possamos investir melhor, obtendo maiores rentabilidades nos expondo a 

menores riscos. 

 No curso Em tempos de crise, aprenda a investir o seu dinhei ro , 

você conhecerá as respostas para acabar com os mitos sobre investimentos e 

irá adquirir conhecimento para investir seus rendimentos com mais inteligência 

e menos riscos. Sem Financês e direto ao ponto. 

 Este curso apresentará uma série de alternativas de investimentos 

pouco divulgadas pela mídia e com rentabilidades muito interessantes. 

 

 

QUEM SE DESTINA:  
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A todos interessados em melhorar a rentabilidade de seus 

investimentos no mercado financeiro. 

 

PROGRAMA:  

• Introdução ao Mercado Financeiro; 

• Apresentação de Produtos de Renda Fixa; 

o Poupança, CDB, Debêntures, LCI, LCA e Fundos de 

Investimentos 

• Previdência Privada; 

• Introdução ao Mercado de Ações. 

 

CARGA HORÁRIA:  

08 horas/aula.  

 

CORPO DOCENTE:  

 

Professor Alexandre Dias da Costa  

Bacharel em Ciências Contábeis, Especialista em Controladoria e 

Auditoria e MBA em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas.  

Professor dos cursos de graduação e pós-graduação da ESAGS e 

STRONG/FGV, nas disciplinas de contabilidade e finanças. Possui grande 

experiência em contabilidade, custos, orçamento, planejamento financeiro, 

gestão de tesouraria, captação e aplicação de recursos, operações financeiras 

estruturadas e planejamento estratégico, adquirido ao longo de 18 anos em 

grandes empresas como Petrocoque, Grupo Libra e como consultor 

independente.  
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METODOLOGIA:  

Exposição de produtos financeiros e simulações, dinâmicas e debates 

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

vividas bem como despertar o interesse pelo tema e esclarecimento de 

dúvidas. 

 

CERTIFICAÇÃO:  

Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

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

que obtiverem no mínimo 75% de frequência.  

 

VALOR DO INVESTIMENTO:  

 

� Incluso material didático (Slides em Powerpoint);  

� Desconto para grupos de 2 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 quórum. 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 início para outros treinamentos, a critério 

do aluno.  

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

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

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

devolução. 
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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. 

 

 

 


