
 

Como investir meu dinheiro de uma forma 
segura? 
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Estamos em uma época que se fala muito sobre investimentos, como gerar renda e 

como adquirir seu patrimônio. E nós da Cursa, separamos para você algumas informações 
sobre investimentos e recomendações de alguns cursos. Assim você vai se inteirar ainda mais 
sobre e aprenderá a ganhar dinheiro com isso. 



Mas afinal, o que é investir? 
Investir, em um significado mais geral é disponibilizar algo para receber em troca, é 

fazer com que toda aplicação traga um retorno, um ganho. 
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Muitas pessoas investem tempo e mais tempo em algum trabalho ou serviço, assim elas 

têm um retorno em dinheiro. Só que não adianta muito correr atrás do dinheiro assim sendo 
que depois não sobra tempo pra gastar e se divertir, né? 

 
E quando escutamos sobre investimento financeiro, estamos falando diretamente do 

seu dinheiro, e esse investimento é aprender a colocar a sua renda valiosa para trabalhar para 
você! 

 
O que devemos ter noção pra iniciar nesse mercado é que investir é diferente de poupar 

e apostar.  
 



Poupar VS Apostar 
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● Poupar é a maneira de guardar e restringir, não está tendo aplicação nenhuma 

para que tenha algum retorno. Poupar é restringir e esperar que seus gastos 
sejam menores do que seus ganhos. E não é que você tenha ganhos a mais e 
sim que você gastou bem menos. 
 

● Apostar é arriscar seu dinheiro sem previsão estudada de retorno. Como se você 
tivesse jogando um poker, ali a estratégia e planejamento não são usados como 
métodos bons, nas apostas a dependência é bem maior da sorte do que de 
estudos. Até mesmo investindo em alguma coisa que você não sabe o retorno 
ou preveja um crescimento é considerado uma aposta. 

 



Começando a investir 
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Bom, aqui vão algumas dicas para começar a investir, agora que você já tem uma idéia 

e  sabe das vantagem. Pense que para investir é preciso ter metas, se não, pra que? Então 
trace suas metas e qual objetivo você deseja atingir com esses investimentos. 

Cursos de investimento grátis 
Para você que já traçou suas metas e realmente tem interesse, para tirar suas dúvidas 

pode iniciar uma programação rica de cursos totalmente gratuitos que a Cursa está 
disponibilizando pra você. 

https://cursa.app/pt/subcategoria/investimentos
https://cursa.app/pt


Esses cursos contém muitos benefícios, e o melhor é que você não vai pagar por nada. 
Agora aproveite seu tempo estudando e aprendendo a como ganhar dinheiro com 
investimentos. 

Investimentos para Iniciantes 

Por Vérios Investimentos - 
Com um conteúdo que explica do início, esse curso com 1 hora e 5 minutos de muito 

aprendizado irá te dar a base principal  para começar a entrar de cabeça nos investimentos.  

Alguns tópicos abordados pelo curso: 
 

● Tipos de reserva e prazos 
● Juros, rentabilidade, renda fixa e renda variável 
● Liquidez, riscos e diversificação 
● Tributação de investimentos 
● Tipos de investimentos 
● Aprender a usar o melhor meio para investir 

Investimentos 

Por Me Poupe - 
Tendo informações mais robustas, esse curso de 1 hora e 50 minutos já traz dicas e 

vivências em investimentos principalmente sobre os reais “Tesouros” dos investimentos. 

Alguns tópicos abordados pelo curso: 
 

● Como começar na bolsa de valores 
● Estratégias de investimentos 
● Fundos de investimento 
● Como perder medo de investir 
● Como investir em tesouros 
● Aprender o momento de investir 
● Aplicativos de finanças 

https://cursa.app/pt/curso/investimentos-para-iniciantes-por-verios-investimentos
https://cursa.app/pt/curso/investimentos-por-me-poupe


Investimentos em Bitcoin 

Por Epa Chanel - 
Um material direcionado excepcionalmente para o mercado de Bitcoin de 3 horas e 3 

minutos de curso vai te ajudar a se informar na área da Criptomoeda mais investida do mundo. 

Alguns tópicos abordados pelo curso: 
 

● Como começar na bolsa de valores 
● Estratégias de investimentos 
● Fundos de investimento 
● Como perder medo de investir 
● Como investir em tesouros 
● Aprender o momento de investir 
● Aplicativos de finanças 

Fundo de investimento 

Por A garota de Ouro - 
Com um material de 6 horas e 24 minutos você irá aprender sobre como funciona e 

como comprar partes de ativos financeiros. Aqui, mostramos pra você que não precisa comprar 
ações por inteiro ou sozinho, e que sim, você consegue aplicar em partes. 

Alguns tópicos abordados pelo curso: 
 

● O que são fundos de investimento? 
● Gestor, administrador e custodiante. Qual o papel de cada um? 
● Como funcionam as cotas no fundo de investimento 
● Impostos e taxas sobre sua aplicação 
● Porque investir em fundo de investimento? 
● Fundos que você deve investir 
● A seguridade aplicação nos fundos 
● IMA - Índices anbima 
● Como guardar dinheiro para investir 
● Entendendo inflação e previsão da Selic 
● O que é título de capitalização 

 
 

https://cursa.app/pt/curso/investimentos-em-bitcoin-com-epa-chanel
https://cursa.app/pt/curso/fundo-de-investimento-por-a-garota-de-ouro


Bom, com todo esse material a disposição de graça espero que consiga aproveitar ao 
máximo e aprender tudo o que conseguir. E o quanto antes você se informar, mais rápido pode 
iniciar seus investimentos financeiros e ganhar dinheiro com isso. 


