
TRADE/SE 
Escola de Finanças 

 

BOLSA DE VALORES : ANÁLISE FUNDAMENTALISTA 

 
OBJETIVO Apresentar os indicadores da análise fundamentalista utilizados pelo 

mercado financeiro, as principais técnicas aplicadas pelos analistas. 
Avaliar as empresas, por meio do fluxo de caixa descontado, com o 
intuito de avaliar a sua evolução no mercado antes de decidir pela 
compra de suas ações. 

 
PÚBLICO-ALVO Interessados em conhecer o mercado de ações e seu ambiente de 

negociação, investidores e profissionais ingressantes no mercado 
financeiro, e estudantes que queiram conhecer o funcionamento do 
mercado de capitais e análise fundamentalista. 

 
CARGA 
HORÁRIA 16 horas. 

 

PRÉ-
REQUISITOS Não há.  

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 
 

1. Introdução ao Mercado de Ações 
1.1. Como funciona o Mercado de Ações 
1.2. O que é uma ação, tipos e código das ações 
1.3. Remuneração dos Acionistas 
1.4. Como negociar com ações 
1.5. Negociação Online - Home Broker 
1.6. Custos de Transação 
1.7. Imposto de Renda 

2. Análise Fundamentalista 
2.1. Introdução 
2.2. Análise de Indicadores 
2.2.1. Liquidez 
2.2.2. Endividamento 
2.2.3. Rentabilidade 
2.2.4. Capital de Giro 
2.2.5. Outros indicadores 

3. Risco e precificação de ações: conceito de risco e suas formas 
de medida 

4. Fluxo de caixa descontado e a precificação de ações 

5. Taxa de crescimento da empresa com base na retenção de 
dividendos e no ROE 

6. Modelo de Gordon e Dividend Discount Model (DDM) 

7. Análise Fundamentalista na prática 
7.1. Balanço na Prática 
7.2. Valuation na Prática 



TRADE/SE 
Escola de Finanças 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Parcelado em 4 x de R$ 240,00 (boleto) ou pagamento à vista de  
R$ 870,00. 

BENEFÍCIOS Coffee break, certificado, material de apoio (apostilas e livros) 
enviados digitalmente. 

BENEFÍCIOS 
EXCLUSIVOS 

A TRADE/SE possui uma parceria com a Capital Markets, que oferece 
condições especiais aos alunos de Análise Fundamentalista, a saber: 
 
15 dias de corretagem FREE; 
7 dias de acesso ao BlueBoard: Analista Chefe Cleber Rocha; 
30 dias de ProfitChart Pro* (R$ 179,00) com simulador e replay; ou 
30 dias de TRYD PRO* (R$ 90,00) com simulador e replay. 
*A plataforma será FREE por 30 dias desde que não tenha sido utilizada como teste 
nos últimos 12 meses, ou seja assinante ativo em outra corretora. 
  
E, também, preços de corretagem com condições especiais para o 
segmento da BM&F e na contratação de plataformas profissionais. 
 

 


