
 

Mercado Financeiro e de Capitais. 

Curso 100% Online 
 

28 e 29 de setembro de 2020. 
 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
A Onix Capacitação Profissional há 10 anos, capacita e qualifica profissionais e servidores 
das áreas pública e privada de forma prática, atualizada e ética, contribuindo para um 
melhor desempenho das organizações, atendendo profissionais, funcionários e servidores 
públicos e privados, identificando suas necessidades, garantindo uma capacitação 
específica, moderna e atualizada. Devido à pandemia do novo Corona vírus (Covid-19), a 
Onix tem conhecimento dos desafios e da restrição aos encontros presenciais na 
Administração Pública, assim apresenta uma nova forma de comunicação e trabalho para 
os servidores, sem alterar a qualidade dos cursos, por meio da Capacitação online 100% 
ao vivo. 
 
APRESENTAÇÃO 
 
Apresentar a dinâmica do Mercado Financeiro e de Capitais, fazendo abordagens sobre: 

Poupança, Investimentos e Intermediação Financeira, o desenvolvimento econômico no 

Brasil. Elencar s estrutura do Mercado de Capitais brasileiro e o SFN – Sistema Financeiro 

Nacional, bem como ilustrar as características institucionais e legais dos títulos financeiros 

e o Mercado de Ações no Brasil. 

OBJETIVO 

- Geral 

O objetivo deste trabalho é prover os profissionais de conhecimento básicos sobre o 

apresentar a dinâmica do Mercado de Capitais no Brasil, sua estrutura e a utilização do 

sistema como meio de aplicação da renda e maximização da riqueza. Fornecendo as bases 

necessárias para aplicação de capital em benefício próprio, ou do seu projeto empresarial 

ou para a organização a qual presta serviços. 

- Específicos 

Compreender o contexto do Mercado Financeiro e de Capitais. 
Conhecer e compreender o tratamento de risco, retorno, rating, classificação, divulgação 
no mercado de capitais e comércio exterior. 
Conhecer e compreender a estrutura geral do SFN – Sistema Financeiro Nacional, bem 
como, compreender o papel de cada agente financeiro e da autoridade econômica 
nacional. 
 
PÚBLICO ALVO 

Contadores, Empresários no âmbito do Mercado de Financeiro e de Capitais, iniciantes no 

mercado de ações e outros profissionais que necessitem compreender os principais 

procedimentos ligados ao Comércio Exterior. 

 



 

METODOLOGIA 

O curso será realizado em plataforma virtual, com interação entre professor e 

participantes, 100% online ao vivo, com monitor a disposição dos mesmos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I – ECONOMIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 
OBJETIVO: Abordar o processo de intermediação financeira e a atividade econômica, 
vitais a um melhor entendimento do mercado de capitais. 
1.Sistemas econômicos e fatores de produção 
2.Poupança e Investimento 
3.PIB, PNB e a intermediação financeira 
4.Conceitos e funções da moeda 
 
UNIDADE II – POLÍTICAS ECONÔMICAS 
OBJETIVO: Estudar os instrumentos econômicos utilizados pelos governos para atuar 
sobre os mercados financeiros. 
1.Política Monetária 
2.Política Fiscal 
3.Política Cambial 
4.Formação dos Juros 
 
UNIDADE III – SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
OBJETIVO: Apresentar a estrutura e o funcionamento do SFN, que busca realizar a 
intermediação entre os agentes econômicos superavitários e deficitários, e os principais 
instrumentos financeiros negociados no mercado. 
1.Estrutura do SFN 
2.Subsistema Normativo 
3. Subsistema Operativo 
4.Principais Papéis Negociados no Mercado Financeiro 
 
UNIDADE IV – MERCADO FINANCEIRO 
OBJETIVO: Descrever o processo de intermediação financeira de forma segmentada. 
1.Mercado Monetário 
2.Mercado de Crédito 
3.Mercado de Capitais 
4.Mercado Cambial 
 
UNIDADE V – MERCADO ACIONÁRIO NO BRASIL 
OBJETIVO: Estudar de forma detalhada o mercado de ações no Brasil 
1.Formas de negociação e tipos de ações 
2.Valor, rendimento e risco das ações 
3.Mercado primário – Abertura de capital 
4.Mercado secundário – Bolsa de valores 
 
UNIDADE VI – DERIVATIVOS 
OBJETIVO: Apresentar os principais derivativos no mercado e o seu uso no 
gerenciamento do risco. 
1.Mercados futuros 
2.Mercados de opções 
3.Mercado a termo 
4.BMeF 
 



 

UNIDADE VII – Tipos de investidores 
OBJETIVO: Apresentar os principais tópicos que norteiam o Mercado de Capitais e 
orientação sobre os tipos de investidores 
1. Investidores Institucionais 
2. Investidor Unicórnio e Investidor Anjo 
3. Acordos de Basiléia e testes de estresse. 
 

DO FACILITADOR  
EDIVAN da Silva  
Bacharel em Ciências Contábeis, Bacharel em Ciências Econômicas, pós- graduado 
em auditoria e Controladoria, MBA em Planejamento Estratégico e GEDES – Gestão 
Educacional e Docência no Ensino Superior, Mestrando em Contabilidade; 
Consultor de empresas e escritórios contábeis, professor universitário, 
Coordenador de Curso de Pósgraduação da faculdade UPIS, Conselheiro do 
CRC/DF, instrutor de treinamentos pelo SESCON-DF, CRC-DF, SEBRAE-DF, Atualiza 
Cursos, Treinamentos In Company, palestrante do SENAC-DF, UNIFENACON. 
Atuante na área de Planejamento Estratégico, Projeto Empresarial, Plano de 
Negócios, Análise de dados econômico-financeiros, implantação de indicadores, 
Mapeamento de Processos, Implantação do BSC – Balanced Scorecard - com larga 
experiência em Gestão de Empresas, Planos de Negócios e Docência no Ensino 
Superior. 
 
LOCAL E DATA: 
28 e 29 de Setembro de 2020. 
Local: Ambiente virtual 100% online em plataforma de vídeo conferência. 
Carga Horária: 08h 
Horário: 08h30min às 12h30min  
Investimento: R $ 990,00 (Novecentos e noventa reais). 
Requisitos: Computador, conexão com internet, web câmera, navegador de 
preferência Google Chrome, microfone e fone de ouvido. 
Incluso: Material didático em formato digital e de Apoio e Certificado de 
participação. 
 
OBSERVAÇÕES:  
O Empenho deverá ser enviado para o fax (61) 30326507 no máximo até 3 (três) dias 
antes da realização do evento. Em caso do não envio, não será confirmada a inscrição dos 
servidores. CANCELAMENTOS e/ou SUBSTITUIÇÕES: Os Cancelamentos deverão ser 
informados até 5 (cinco) dias antes do evento. Todas as informações complementares 
deverão ser feitas por escrito.  
A Inscrição será confirmada somente após o envio da Nota de Empenho ou comprovante 
de pagamento. 
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507 /92773453 
E-Mail: ONIXCAPACITAÇÃO@GMAIL.COM  
Site: WWW.ONIXCAPACITACAO.COM.BR 
CNPJ: 12.314.418/0001-52 
Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 Bloco A Sala 114 
70.734.510 - Asa Norte - BRASÍLIA – DF 
Somos cadastrados no SICAF. 
 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL realiza treinamentos “in company”, adequando 
seu conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua Organização, com 
excelente custo-benefício. Solicite-nos uma proposta. 

http://www.onixcapacitacao.com.br/

