
 

 

Apresentação 

 

Olá, investidor. 

Para aqueles que não me conhecem, sou Felipe Bevilacqua, um dos 

fundadores da Levante, uma casa de análise de investimentos.  

Tenho formação como Economista pela FEA – USP (Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo) e sou Analista certificado CNPI e 

Gestor certificado pela Anbima e pela CVM. Assim, posso recomendar 

investimentos e gerir Fundos.  

Sou o responsável por esta parceria entre Levante e Uol Economia. Estarei 

lado a lado com você, investidor, para melhorar a sua vida, construindo uma 

carteira de investimentos adequada a seus objetivos e ao seu perfil.  

Nesta pequena introdução, explicarei a dinâmica do nosso curso. 

Cada módulo terá como objetivo falar sobre nossas estratégias e nossas 

carteiras. 

Com o passar do tempo, aprofundaremos os assuntos, tratando sobre temas 

mais complexos.  

Abaixo, em tópicos, falo um pouco mais sobre os módulos e outras questões 

importantes. 

 

Módulos 

O curso está dividido em 6 módulos, cada qual contendo as suas aulas e seus 

materiais de apoio (em texto e e-books). 

Em alguns módulos, como o primeiro, por exemplo, os tópicos mais 

importantes estão divididos em aulas.  

 

Módulo 1 - Introdução à Economia  

No módulo 1, falarei sobre noções importantes da Economia – o que ela é, o 

que precisamos saber sobre ela para investir com mais qualidade e afins. 

Passaremos por pontos como PIB, Taxa Selic, CDI, entre outros, que são 

essenciais para uma boa compreensão da economia do nosso país. 

Além disso, tratarei também da Reserva de Emergência, expondo qual a sua 

importância e como você pode montar a sua.  

 

Módulo 2 - Carteira Zero Risco  



 

 

No módulo 2, partiremos para a prática. 

Falarei sobre Renda Fixa e os investimentos mais comuns dela. Além disso, 

falarei, também, sobre o Tesouro Direto, trazendo uma explicação sobre cada 

um dos seus títulos. 

Por fim, os Fundos de Investimento serão o tema de fechamento deste módulo. 

Tratarei deles com detalhes, trazendo todas as informações importantes para 

você, investidor.  

 

Módulo 3 - Carteira LVNT Conservadora 

No módulo 3, falaremos sobre Renda Variável, dando um passo à frente em 

relação ao módulo anterior. 

Gestão passiva em Renda Variável com foco em ETFs (Exchange-traded 

Funds) será um dos tópicos dos quais trataremos neste módulo. Para 

completar, falaremos também sobre as Ações, com foco em suas 

características, taxas e tributos.  

 

Módulo 4 - Carteira LVNT Moderada 

Neste módulo, falaremos sobre a Gestão Ativa, na qual escolhemos de fato os 

melhores investimentos para compor uma carteira consolidada e de qualidade. 

Nesse contexto, tratarei da estratégia de dividendos, que busca ativos mais 

consolidados no mercado e que distribuam bons proventos a seus acionistas. 

Além disso, Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) fecharão este módulo. 

Falarei sobre suas características e mais informações relevantes para você, 

investidor. 

 

Módulo 5 - Carteira LVNT Arrojada 

Neste módulo, daremos mais um passo na Renda Variável e na Gestão ativa, 

buscando Fundos e ações com foco em valorização. 

Assim, explicarei a estratégia por detrás desses ativos, o Value Investing, e 

falarei tudo sobre ações de crescimento e de valorização, expondo os meios 

para encontrar tais ações.  

 

Módulo 6 - Carteira LVNT Arrojada PLUS 

Neste módulo, falarei sobre investimentos no exterior, tão importantes para a 

diversificação de setores, geográfica e de ativos, e que estão cada vez mais 

presentes no cenário de investimentos brasileiro e na vida do investidor. 

 



 

 

Questionários 

Cada módulo possui o seu questionário, que é composto de 3 perguntas (com 

respostas em alternativas). Elas tratam, de maneira geral, dos pontos mais 

importantes de cada módulo. 

Você só conseguirá passar para o outro módulo, investidor, caso acerte todas 

as perguntas. 

Mas, fique tranquilo: de modo algum elas estão colocadas para atrapalhar o 

seu avanço no curso, mas sim para que você possa reforçar os pontos que 

vemos como mais valiosos em cada módulo. 

 

Textos de apoio 

Na parte dos textos de apoio, você encontra e-books e materiais de apoio 

focados em cada módulo que foram feitos para ajudá-lo em sua jornada no 

nosso curso, investidor. 

Desse modo, você poderá, além de assistir às aulas, acompanhá-las com 

leituras complementares, que sempre podem auxiliar você.  

 

Por fim, investidor, estaremos juntos nessa caminhada. Espero poder ajudá-lo 

em sua jornada e na conquista de sua liberdade financeira, melhorando assim 

a sua vida. 

Conte comigo para o que precisar, e até a próxima! 

Abraços, 

Felipe Bevilacqua.  


