POSTAGENS – REDES SOCIAIS
Twitter
06/02 - As Inscrições estão abertas para o MBAe o Curso de Reciclagem para
profissionais de Mercado, o PQO. Saiba mais http://goo.gl/xQTj5
13/02 - A Apimec-sul está ampliando seus canais de comunicação. Confira
http://goo.gl/NzRbU.
21/02 - Curso de Reciclagem é requisito para Programa de Qualificação
Profissional dos analistas e profissionais de investimentos. Inscreva-se
http://goo.gl/h4Ikg
23/02 – RETEEWT – José Júnior Oliveira
Um bom livro de Educação Financeira é Separe uma Verba para Ser Feliz de
Mauro Calil, Ed. Gente. Útil para profissionais de todas as áreas.
11/03 Acesse o calendário de cursos sobre mercado financeiro e de capitais
em Porto Alegre http://goo.gl/2HVIo
14/03 - Por que um MBA em Mercado Financeiro é fundamental no cenário
atual, e para quem? Descubra! http://goo.gl/DNLr0 .
18/03 – RETEEWT – Exame
O mercado já está esperando alta nos juros de novo. A projeção para a Selic
no fim de 2013 está em 8,25% http://abr.io/IAZ8.
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26/03 – RETEEWT – Grazieli Binkowski. Para quem no dia a dia o Formulário
de Referência é importante a CVM colocou em audiência público algumas
alterações: http://goo.gl/RiQO6 .
Estatísticas: 15 seguidores e seguindo 44.
BLOG
Assunto: Novidades na comunicação
Data:13.02
A Apimec-sul está ampliando sua comunicação. Por isso, passa a utilizar duas
novas ferramentas: um blog institucional e uma conta no Twitter. O objetivo
de adotar estes canais é proporcionar conteúdo educativo para públicos que
não frequentam as apresentações de resultados das companhias abertas ou
seus cursos. A ideia é esclarecer tópicos do mercado de capitais e financeiros
que farão parte de conteúdos programados no seu MBA, seus Cursos de
Formação ou cursos de curta duração. A intenção também é reproduzir
esclarecimentos e opiniões de porta-vozes publicados em reportagens
jornalísticas, assim como proporcionar dicas de leitura e outras que possam
colaborar com a educação financeira dos seus leitores.Acompanhe as
atualizações e siga @ApimecSul no Twitter.
Visualizações: 2
Assunto: Curso de Reciclagem do PQO

Data: 21.02
PQO eleva qualidade do mercado de capitais brasileiro – curso de
reciclagem está com inscrições abertas
O Programa de Qualificação Operacional (PQO) foi desenvolvido pela
BM&FBOVESPA com o objetivo de certificar a qualidade dos serviços prestados
pelas corretoras nos segmentos Bovespa e BM&F, capacitando e fortalecendo
as instituições como empresas e como indústria de intermediação. Esse novo
formato de atualização profissional tem o intuito de estabelecer um processo
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contínuo baseado em conhecimento técnico e normativo reconhecidos pelo
mercado financeiro.
As novas regras do mercado de capitais brasileiros foram endurecidas e
passaram a exigir que os profissionais mantenham sua certificação atualizada.
Para isso, eles devem comprovar que seus conhecimentos também
acompanham a evolução do mercado. Para os profissionais que atuaram como
diretores e gerentes até 2003 e comprovarem experiência de no mínimo dois
anos nesses cargos, há uma curso que deve ser feito para que eles substituam
a prova de cerificação.
Esse curso deve ser certificado pelo Instituto Educacional BM&FBOVESPA e
aplicado por instituições autorizadas, como a Apimec-Sul. Mas o curso
também é voltado para a preparação do restante dos profissionais que precisa
fazer a prova, como os analistas de investimentos com atuação mais recente.
Além disso, o Instituto Educacional expandiu o PQO e passou a oferecer
certificação para as áreas de Back Office, Risco, Compliance, Operações,
Comercial e Tecnologia. Não existe pré-requisito quanto à formação
acadêmica. É permitido a qualquer estudante ou profissional vinculado ou não
a uma instituição participante do mercado inscrever-se no processo de
certificação.
Saiba mais sobre o Curso de Reciclagem na aba Cursos no site da
www.apimecsul.com.br .
Visualizações: 8
Assunto: Juros no Brasil
Data: 08.03
Nessa segunda-feira, 04 de março, foi publicada uma matéria sobre
expectativas para a taxa de juros no Brasil no Jornal do Comércio de Porto
Alegre. O presidente da Apimec-Sul, Marco Antônio dos Santos Martins, foi um
dos entrevistados. Confira a reportagem.
Visualizações: 6
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Assunto: MBA Mercado de Capitais
Data: 14.03
Por que um MBA em Mercado Financeiro é fundamental no cenário
econômico atual – e para quem?
O mercado financeiro brasileiro experimentou um alto grau de
internacionalização nos últimos anos. Isso tem demando profissionais capazes
de compreender melhor as operações do mercado financeiro, e não só das
companhias de capital aberto. Hoje o Brasil tem sido alvo de muitos tipos
investimentos. Fundos de Private Equity e Venture Capital, por exemplo,
estão vindo para o país e olhando para médias e pequenas empresas também.
Hoje, qualquer empresário, com um negócio de qualquer porte, em algum
momento, pode ter um projeto ou uma ideia que faça sentido para algum
investidor. E neste momento, ele pode ser não só alvo de um fundo que queria
investir, como também pode procurar fontes de financiamento que vão além
das tradicionais, do sistema financeiro, do BNDES.
Por isso, o profissional que busca um MBA voltado ao mercado financeiro,
como o realizado pela Apimec-sul, não atua somente em corretoras de valores
ou bancos de investimento, mas também em empresas. Um diretor financeiro
de uma empresa, por exemplo, precisa conhecer sobre os instrumentos de
mercado de capitais e governança para compreender fontes de financiamento
alternativas. Assim como também precisa saber como se relacionar com
investidores e outros profissionais do mercado financeiro.

Visualizações: 3
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