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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Eduardo Moreira

Com mais de 20 anos de experiência no Mercado
Financeiro, já foi eleito um dos 3 melhores economistas
do Brasil (Revista Investidor Institucional – Troféu
Benchmark 2016). Formado em Engenharia Civil, é
também autor de 10 livros, entre eles os best-sellers "O
que os donos do poder não querem que você saiba",
"Desigualdade e caminhos para uma sociedade mais
justa" e "Economia do desejo - a farsa da tese
neoliberal". Mais de 700 mil alunos já participaram de
seus cursos e aulas online e mais de 250 mil pessoas já
participaram de seus cursos e palestras presenciais.
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Apresentação do Curso
No curso serão apresentados conceitos e ferramentas essenciais
para que o estudante decida por si só o que é melhor para sua vida
financeira e para a construção de um futuro financeiro mais
próspero. Serão abordados temas como: Relação Risco x Retorno
nos investimentos, a diferença entre Preço x Valor, Juros Simples x
Juros Compostos, características dos bancos e corretoras, o
Mercado de Ações e o Mercado de Renda Fixa. Ao longo do curso
estudaremos o funcionamento do processo econômico e do
processo de construção de riqueza; as relações de risco e retorno
sobre os investimentos; a diferença entre preço e valor e os
possíveis impactos econômicos na vida das pessoas; o conceito de
valor esperado; a história do surgimento da moeda; como são
realizadas operações financeiras e comerciais; os conceitos de juros
simples e juros compostos; o conceito de valor do dinheiro no
tempo; as dinâmicas do mercado financeiro e características de
fundos de investimentos, bancos e corretoras; o que são ações, os
tipos de ações, códigos dados para as ações e o cálculo do valor
justo de uma ação; o que são títulos de renda fixa, seus conceitos e
características; o conceito de alavancagem. Ao longo do processo
discutiremos elementos essenciais da economia comportamental:
etologia, processo de tomada de decisão, mecanismos de
influência, princípio de autoridade, preço relativo e regra do
compromisso e da consistência, diferenciaremos fundos de
investimentos e bancos e trabalharemos as regras, características,
vantagens, desvantagens, riscos e custos de fundos de
investimentos.



Confira o que você irá aprender em cada aula no  
curso

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO
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Aula 01 Aula 02

Aula 03 Aula 04

Aula 05 Aula 06

Aula 07 Aula 08

Começando do zero, um enfoque 
prático

O valor do dinheiro no tempo A vida real no mercado financeiro

Preço x Valor

As ações

Economia comportamental Fundos de investimentos

Renda fixa
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