
Ementa

Formação de investidores

Duração: 1 mês + aulas extras + mais de 20 horas de aulas gravadas.

Nível: Iniciante.

O que você vai aprender: Aprenda agora os principais 

conceitos que todo investidor precisa para tomar as melhores decisões de 

aplicação para o seu dinheiro com a Xpeed e diversos especialistas Safe 

Investimentos.

Você será capaz de entender a diferença entre os principais tipos de

investimentos, de identificar o seu perfil de investidor e de organizar seus

objetivos financeiros. Também estará apto a montar uma carteira de 

investimentos, considerando a melhor combinação entre retorno e risco. 

Além de diversas aulas extras com os nossos especialistas, para aprender 

ainda mais e tirar todas as dúvidas sobre mercado financeiro, investimentos

e melhores práticas. 

 Módulo 1:  Como a economia impacta o mercado

financeiro?

Agentes econômicos;

Crescimento VS. Desenvolvimento econômico;

Brasil: o país dos vices;

De Getúlio a JK;

De Sarney a Collor;

Bastidores do Plano Real;

Implantação do Plano Real;

Plano Real: piores momentos;

Governo Lula primeiro mandato;



Governo Lula segundo mandato;

Governo Dilma;

Governo Temer e Bolsonaro;

Relatório Focus.

 Módulo 2:  Finanças pessoais para investidores

Planejamento, liberdade financeira e independência financeira;

Ganhar dinheiro ou acumular riquezas?

Em que fase da vida você está?

Juros simples X Juros compostos;

O que é série de pagamentos e capitalização?

 Módulo 3:  Decisões financeiras na prática

Juros compostos para financiamento de carro;

Imóvel: comprar ou alugar? + Cálculo para financiamento de imóvel;

Conquiste a sua independência financeira;

Juros simples X Juros compostos;

O que é série de pagamentos e capitalização?

Conquiste a sua liberdade financeira + Cálculo da liberdade financeira - parte 1;

Conquiste a sua liberdade financeira + Cálculo da liberdade financeira - parte 2;

Disciplina, taxa e tempo.

 Módulo 4:  Renda fixa - Como utilizá-la para aumentar

seu patrimônio

Renda fixa X Renda variável;

Sistema financeiro nacional;

Caderneta de poupança;

Benchmarks e Ratting;

CDB;



LCA;

LCI;

CRI;

CRA;

Debêntures;

Títulos públicos.

 Módulo 5:  Parte 1: Aprenda a investir na bolsa de valores

Cenário econômico para investimento em ações;

Taxa Selic;

Juros;

Mercado de ações;

Mercado primário;

Remuneração dos acionistas;

A importância da bolsa de valores para a economia;

Participação do mercado e controles.

 Módulo 5:  Parte 2: Conhecendo a bolsa de valores e as

escolas de análise

História da bolsa de valores no Brasil;

Mercado secundário;

Leilões;

Custo operacional;

Tipos de escolas de análises;

Escola de análise fundamentalista;

Escola de análise técnica.



 Módulo 5:  Parte 3: Conhecendo a bolsa de valores e as

escolas de análise

Alternativas de investimento: fundos de investimento;

Alternativas de investimento: clube de investimento;

Mercado à vista;

Compra direta;

Mercado a termo;

Aluguel de ações;

Mercado de opções;

Operação: financiamento de opções;

Importância da estratégia;

Médias móveis na prática.

 Módulo 6:  Operações estruturadas com opções

Compra de Call;

Taxa Selic;

Venda de Call;

Compra de Put;

Venda de Put;

Lançamento de opções – Call;

Lançamento de opções – Put;

Compra de Call Spread;

Venda de Put Spread;

Venda de Call Spread;

Compra de Put Spread;

Fence com ativo;

Fence sem ativo.



 Módulo 7:  Fundos de investimentos – vantagens e 

principais tipos

Conceitos - O que são fundos de investimentos?

Quem são os envolvidos e quais são suas responsabilidades?

Principais vantagens dos fundos de investimentos;

Como é feito o cálculo da cota;

Custos e tributação;

Come cotas;

Fundos de renda fixa;

Fundos multimercado;

Fundos de ações;

Fundos cambiais;

Como escolher um fundo de investimento.

 Módulo 8:  Fundos imobiliários, formação e 

gerenciamento de carteira

Conceitos - O que são fundos imobiliários;

Diferenças entre o administrador e o gestor de fundo;

Fundo imobiliário é renda fixa ou variável?

O que é e para que serve a ANBIMA?

Custos e tributação;

IFIX e riscos;

Principais vantagens dos fundos imobiliários;

Riscos e cuidados devidos antes de investir em fundos imobiliários;

Como avaliar se um fundo imobiliário está barato ou caro?

Exemplo de carteira de fundo imobiliário.



 Módulo 9:  Previdência e seguro, por que são

tão importantes

Conceito - O que é fundo de previdência?

Quais são as fases de um plano de aposentadoria?

Fundo PGBL;

Fundo VGBL;

Regime de tributação progressiva;

Regime de tributação regressiva;

Taxas;

Benefícios adicionais;

Exemplo prático de rentabilidade com plano de previdência;

Proteção patrimonial x Planejamento financeiro;

Tipos de coberturas - Compra de Put Spread;

Exemplo prático - Construindo patrimônio;

Exemplo prático - Estabilidade financeira;

Exemplo prático - Opções de cobertura;

Vantagens do seguro de vida;

Quanto Custa a Sua Tranquilidade?

 Módulo 10:  Gestão de patrimônio - Montando uma

carteira de investimento na prática

Conceitos - Por que diversificar investimentos?

Definindo parâmetros para compor uma carteira;

Modelagem de carteira conservadora;

Modelagem de carteira conservadora com previdência;

Modelagem de carteira moderada;

Modelagem de carteira moderada com previdência;

Modelagem de carteira arriscada;

Modelagem de carteira arriscada com previdência;



Rebalanceamento;

Rebalanceamento: exemplo de alta em renda variável;

Rebalanceamento: exemplo de queda em renda variável;

Comparando carteiras com e sem rebalanceamento;

Conclusão do curso: pagamentos e capitalização.

Instrutor

Leandro
Rassier
Educador financeiro na XP
há mais de 20 anos

Requisitos: Nenhum.


