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CURTA DURAÇÃO

CRIAÇÃO DE VALOR 
NAS DECISÕES DE 
INVESTIMENTO
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OBJETIVOS DO CURSO

PÚBLICO ALVO

DETALHAMENTO DAS DISCIPLINAS E TEMAS SUGERIDOS

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

FREQUÊNCIA DOS PARTICIPANTES E CERTIFICADOS

COORDENAÇÃO DO CURSO

Apresentar de maneira prática e objetiva o processo decisório do investidor (pessoa 
física), relacionados aos aspectos fundamentais da decisão de investimento e introduzir 
os princípios para reposicionar o foco do produto para o cliente (investidor).

Profissionais dos diversos níveis hierárquicos (gerentes, analistas, operadores, trainees 
e consultores), atuando em instituições do mercado financeiro (bancos, financeiras, 
corretoras de valores, distribuidoras de valores, asset management, cooperativas de 
crédito entre outras) e que estejam envolvidos no processo de distribuição (venda), bem 
como consultoria em produtos de investimento financeiro.

a) Como os investidores (pessoa física) pensam; 
b) A decisão de investimento, e o que querem os investidores;
c) Criando vínculos – o que fazer e o que não fazer;
d) Transformando vínculos em relacionamento;
e) O relacionamento é a chave da criação de valor de longo prazo;
f) Uma mudança de orientação, de produto para o cliente (investidor);
g) É preciso mudar processos, sistemas e cultura;
h) A mudança de mindset;e
i) Utilização de casos práticos (cases), abordando os tópicos do programa.

Serão aulas com ampla participação dos alunos, por meio de exemplos práticos, de modo 
a evidenciar a aplicabilidade dos conceitos.

A Faculdade FIA de Administração e Negócios, mantida pela Fundação Instituto de 
Administração, responsável pela execução do curso, expedirá certificado aos alunos que 
obtiverem presença mínima de 75% (setenta e cinco) da carga horária total do curso. 

A coordenação do curso estará a cargo do Professor Doutor Almir Ferreira de Sousa, 
Coordenador do Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” MBA Gestão Empresarial e do 
Professor Doutor Adelino De Bortoli Neto, Vice-Coordenador do Curso de Pós-Graduação 
“Lato Sensu” MBA Gestão Empresarial.
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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida das Nações Unidas, 7221, Pinheiros - São Paulo | SP | fia.com.br/proced 
(11) 3732-3506 | (11) 3732-3535 | proced@fia.com.br | faleconosco@fia.com.br

CORPO DOCENTE

AVALIAÇÃO

O corpo docente é composto por professores da FIA com nível de mestrado e doutorado, 
com experiência em treinamento de executivos e vivência empresarial e especialistas com 
notório saber e ampla experiência profissional na área de pequena e média empresa.

Considerando a duração do programa, o aproveitamento será avaliado através de exercícios 
práticos desenvolvido em sala de aula.

Carga Horária do curso: 8 horas 
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INFORMAÇÕES
Tel: (11) 3732-3528  |  (11) 3732-3535  |  faleconosco@fia.com.br


