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Existem muitos materiais à disposição na internet, porém nem tudo o que se lê é digno de
confiança, sendo assim, quero deixar uma dica valiosa pra você que começou o ano pensando
em organizar sua vida financeira e que tem vontade de conhecer mais sobre a bolsa de
valores. A BM&FBOVESPA oferece alguns serviços gratuitos na internet muito interessantes
que são voltados para educação em Finanças Pessoais e Bolsa de Valores, conforme
descrevo a seguir.
//
CURSOS
Pra você que não tem tempo de fazer os cursos presenciais, a BVMF oferece cursos on-line
voltados para Finanças Pessoais e Bolsa de Valores com os seguintes conteúdos:
Finanças Pessoais e Mercado de Ações
Neste curso você aprende a organizar seu orçamento pessoal e recebe as informações
necessárias para começar a investir em ações. O conteúdo é dividido em dois módulos:
- Finanças Pessoais
- Mercado de Ações.
Guia da Bolsa
Exclusivo tira-dúvidas para você que não vê a hora de começar a investir, mas está cheio de
dúvidas na cabeça. O Guia da Bolsa é mais um recurso para tirar dúvidas do que um curso em
si.
Conceitos básicos do Mercado de Ações
Para quem gosta da teoria antes da prática. Aqui você vai aprender os conceitos do mercado,
em um teste on-line de múltipla escolha.
Link: http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/educacional/cursos/cursos.aspx?idioma=pt-br

Nesta mesma página você poderá também conhecer os dois cursos presenciais da BVMF,
oferecidos em algumas cidades do Brasil.
TV BVMF
Trata-se de um portal disponibilizado gratuitamente pela BVMF que contém basicamente
vídeos de cunho educativo e palestras ministradas na BM&FBOVESPA. Você encontrará
vídeos falando sobre como aproveitar melhor seu 13º, como se livrar de dívidas, quando vale a
pena comprar à vista ou à prazo, mercado de ações, aposentadoria, e muito mais.
Link: http://www.tvbvmf.com.br
Quer ser sócio?
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O site é voltado para você que tem vontade de destinar parte de seus investimentos para o
mercado de capitais, porém não sabe como as coisas funcionam. Ele lhe dará orientações
bastante objetivas sobre como começar, identificando seu perfil de investidor, aprendendo a
investir, escolhendo a corretora adequada e conhecendo os riscos do negócio. O conteúdo é
de fácil compreensão e muito bem organizado.
Link: http://www.quersersocio.com.br
SIMULADORES
Complementando, quero deixar também o link de alguns simuladores de investimentos pra
você ir praticando:
SimulAção
Este simulador foi criado pela Bolsa e simula o investimento em ações. Você pode simular a
compra e a venda de papéis utilizando uma plataforma web semelhante a um home broker
usado no mercado real. São muitos recursos e ferramentas para você vivenciar a experiência
de investir na prática.
Link: http://www.bmfbovespa.com.br/simulacao
Folhainvest
O Folhainvest é resultado de uma parceria entre a BM&FBOVESPA e o jornal Folha de
S.Paulo. Ao se inscrever, cada participante recebe um capital fictício de R$ 200 mil e alguns
lotes de ações para que consiga obter a melhor rentabilidade de sua carteira executando
operações de compra e de venda de ações. Além de aprender e simular os ganhos da carteira,
os participantes concorrem a prêmios.
Particularmente este é o simulador que eu mais gosto e recomendo.
Link: http://www.folhainvest.com.br
UOL Invest
O UOL Invest, parceria entre a BM&FBOVESPA e o UOL, é um simulado totalmente gratuito,
que oferece aos participantes a oportunidade de conhecer o mercado de ações na prática.
Além de aprender e simular os ganhos da carteira, os participantes ainda podem ganhar
prêmios, como viagens, cursos e passagens aéreas.
Link: http://uolinvest.economia.uol.com.br
Um grande abraço e sucesso!{jcomments on}

POSTE AQUI SUAS DÚVIDAS SOBRE FINANÇAS PESSOAIS.
//
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