Operador de Mercado
Financeiro e Trader
programa do curso
Corporate Finance & Stock Market
Interpretação e análise das demonstrações financeiras: BP, DRE, DFC, DMPL. As regras da CVM
para a divulgação de resultados corporativos e as influências dos resultados corporativos no
mercado de ações (stock market). Análise dos principais múltiplos e métricas fundamentalistas:
preço por lucro (P/L), preço por valor patrimonial (P/VP), enterprise value pelo Ebitda (EV/Ebitda).
Análise de Cenários Econômicos
Sistema econômico. Impacto de variáveis endógenas e exógenas na economia. Estruturas de
mercado, setor externo: balanço de pagamentos; regimes cambiais; currency board e câmbio
flutuante. Taxas de câmbio real e nominal. Medidas de performance da economia. Função de
produção, curvas de oferta, inflação, desemprego e crescimento econômico.
Métodos Quantitativos Aplicados às Finanças
Bases gráficas, suporte, resistência, tendência, tipos de gráfico, traçando cenários, pontos de
compra/venda, Linhas de tendência, figuras gráficas, indicadores técnicos, Charles Dow, Ondas de
Elliot, Fibonacci
Ações, Opções e Riscos aplicados
Mercado à vista, Mercado Futuro, Derivativos, Órgãos normativos, participantes do mercado
financeiro, ADR´s, BDR´s, IPO, Tipos de operações, Impostos a pagar.
Derivativos Financeiros
BM&F B3, Chicago Board of Trade (CBOT), Nova York, hedgers, especuladores, corretoras
(CTVM), manipuladores de mercado, arbitradores. Mercados a termo: termo de ações e termo de
ouro. Mercados futuros: hedge, alavancagem, arbitragem, cálculo do preço futuro teórico, futuro de
commodities. Mercado de opções financeiras: call, put, alavancagem, proteção de carteiras e
empresas (hedge).
Derivativos Financeiros aplicado
Diferentes estratégias com opções, como proteger o seu capital com opções

Estratégia Empresarial
A estratégia empresarial em suas diversas abordagens. Impactos no planejamento estratégico das
organizações. O planejamento e sua metodologia clássica. A importância da visão, missão e
valores. Fatores críticos de sucesso. Análise de cenários, modelo SWOT, modelo Porter.
Desenvolvimento de Plano de Ação: objetivos-chave e estratégias competitivas. Inteligência
competitiva.
Gestão de Fundos de Investimento
Fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações, fundos imobiliários, fundos cambiais,
fundos de investimento em cotas, diferentes tipos de renda fixa e títulos.
Formação de preço das Commodities
Desenvolvimento prático das operações envolvendo Tape Reading, por meio do simulador de
operação.
Técnica de Análise Grafista aplicada
Desenvolvimento prático da análise grafista por meio do simulador de operação.
Wealth Management
Introdução ao wealth management. Avaliação das riquezas de uma família ou indivíduo. Conceito
de family office. Introdução ao gerenciamento de portfólio. Técnicas de investimento no exterior
(offshore) segundo regras do BCB. Blindagem financeira, proteção e sucessão patrimonial.
Otimização tributária. Trabalho prático de gerenciamento de portfólio com investimentos nacionais
e internacionais.
Operações em renda fixa
O mercado de renda fixa: títulos públicos (Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+,
operações no Tesouro Direto), títulos privados (CDB, DPGE, CDI, debêntures, LCI, LCA,
LIG, commercial papers, LF, CRI, CRA, COE), taxas pré-fixadas e taxas pós-fixadas. Estrutura a
termo da taxa de juros (ETTJ), curva de juros futuros. Conceito de duration e convexidade de
títulos.
Valuation e M&A
Análise das técnicas de Valuation: FCD, MM e VP, considerando sempre o viés prático das
decisões.
Portfólio Gerenciado
O aluno deverá elaborar um Portfólio de Investimentos, e gerenciar esse portfólio durante um
determinado período, sendo que o mesmo será avaliado de acordo com a rentabilidade
proporcionada pela gestão do mesmo.

trabalho de conclusão de curso
Não aplicável.

estágio
Não aplicável.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
Acreditamos que uma boa formação precisa aliar teoria e prática. Por isso, nosso curso possui
como base prática cerca de 80% do tempo. Ou seja, nosso diferencial será trazer você para a
prática de operação e vivenciar os altos e baixos de uma transação. E toda essa prática será
mentorada pelo time de professores que possui uma vasta experiência de mercado.
Avaliações práticas
Durante as disciplinas, você será avaliado por meio da sua operação no mercado financeiro e
também por avaliações didáticas (seminários) apresentando a um determinado público o
rendimento de sua carteira.
De olho no futuro
Recentemente a Bolsa de Valores do Brasil atingiu sua maior marca histórica: ultrapassou os
100.000 pontos. Diversos IPO’s estão acontecendo e muitas empresas estão abrindo seu capital
em busca de crescimento. Ou seja, é um mercado em plena ascensão. O curso prepara você para
atuar com maior tranquilidade e segurança no setor financeiro e de capitais, um mercado voraz e
impiedoso.

