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Quer uma boa oportunidade de 
aprender sobre o mercado financeiro?

Cursos ANBIMA: opções gratuitas para aprender sobre 
finanças, investimentos e o mercado financeiro! 

Se você está querendo aprender ou ampliar seus conhecimentos na área de 
finanças, investimentos e mercado financeiro, um bom curso pode ser uma ótima 
forma.
Na internet é possível encontrar muitos vídeos, artigos, podcasts e outros tipos 
de conteúdo que ensinam diversos conceitos sobre o assunto. 
Todavia, um curso pode ser a diferença entre acumular conhecimento e realmente 
colocá-lo em prática. Isso porque um método e uma sequência lógica facilitam o 
entendimento de conceitos, além de permitir que você consiga organizar seu 
conteúdo.
Os participantes da Fundação Itaú Unibanco interessados também podem aprender 
sobre fundos de investimento, gestão de risco, mercado de renda fixa e renda 
variável, dentre outros temas, na plataforma de cursos gratuitos da ANBIMA 
(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

O que é ANBIMA?
A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(ANBIMA), criada em 2009, representa as instituições financeiras, como bancos e 
corretoras, e é uma das reguladoras do mercado financeiro.
Também é a responsável por algumas certificações, como CPA-10, CPA-20, CEA e 
CGA, que para o exercício de algumas funções, como gerente de contas nos bancos, 
são obrigatórias.
Sua atuação se baseia em quatro compromissos: representar, autorregular, informar 
e educar.
Então, no papel de educadora, a ANBIMA oferece cursos online para que você, 
investidor, possa aprender sobre os mercados por uma fonte segura e de qualidade.
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Quais cursos a ANBIMA oferece?

São mais de 20 cursos disponíveis para você escolher, com diferentes enfoques e 
níveis, partindo desde o nível básico até o avançado. 

Nesta primeira etapa, em análise à alocação de ativos dos nossos perfis de 
investimentos, nos quais temos ativos de renda fixa, renda variável e fundos de 
investimentos, a Fundação Itaú Unibanco selecionou para você um curso e uma trilha 
muito interessantes que englobam diversos temas de forma simples sobre o 
mercado financeiro, mas isso não impede que você possa fazer quantos cursos 
quiser e achar interessante para alavancar o seu conhecimento.

O curso e trilha indicados podem ajudar a todos no entendimento de termos 
utilizados no mercado financeiro, como por exemplo, liquidez, marcação a mercado, 
crédito privado, dentre outros que, sempre estão presentes nos explicativos de 
rentabilidade, artigos, lâminas dos perfis, etc. 

1. Mercado Financeiro de A a Z

Esse curso oferece conhecimentos básicos para quem quer se familiarizar com 
conceitos e produtos do mercado financeiro.
• Conteúdo: sistema financeiro nacional, políticas econômicas, características e 
riscos do mercado financeiro, produtos de investimento, entre outros;
• Inclui: apostila em PDF, infográfico, glossário e certificado digital;
• Carga horária: 5 horas.

Confira as nossas dicas:

http://www.fundacaoitauunibanco.com.br
https://cursos.anbima.com.br/
http://www.fundacaoitauunibanco.com.br
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2. Trilha Dindim por Dindim

Se o seu objetivo é obter aquele conhecimento pontual, dinâmico e rápido, essa é a trilha 
pra você. Aqui os especialistas da ANBIMA explicam tudo, Dindim por Dindim, sobre os 
temas e termos de maior circulação no mercado financeiro.

As inscrições podem ser feitas na página https://cursos.anbima.com.br/pagina-inicial. O 
acesso ao curso e à trilha é liberado imediatamente após o cadastro. 

Nos próximos meses traremos mais dicas de cursos e mais informações sobre os 
nossos perfis de investimentos.
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