
 
Moeda virtual, moeda digital ou 
criptomoeda? 

Venha conhecer a história da moeda e seu 
desenvolvimento até as moedas alternativas. 

Saiba a diferença entre moeda virtual, moeda 
digital, criptomoeda e como cada uma delas 
opera. 

Nestes tempos de comunicação instantânea, 
você vai aprender como uma moeda surgida em 
2009 criou uma revolução na economia do 
planeta! 

Em 2014, a Autoridade Bancária Européia 
definiu a moeda virtual como  "a representação 
digital de valor que não foi emitida por um 
banco central ou por uma autoridade pública, 
nem é necessáriamente atrelada à Moeda Fiat, 
mas é aceita por pessoas físicas e jurídicas como 
forma de pagamento e pode ser transferida, 
armazenada e trocada eletronicamente".  

Qual a tecnologia que está por trás das moedas 
virtuais? Quantas e quais são estas moedas? 
Como ganhar dinheiro no mercado de moedas 
alternativas? 

A primeira vez que a bitcoin foi aceita, foi na 
compra de duas pizzas.  Hoje, estas pizzas 
valeriam mais de US$200 milhões! 

Neste treinamento, os participantes irão: 

 

 

 

Familiarizar-se com todas as moedas virtuais, 
seu funcionamento e tecnologia; 

Compreender o funcionamento desta nova e 
descentralizada Economia; 

Revisar os mais importantes desdobramentos na 
evolução da moeda; 

Explorar as possibilidades tanto de mercado 
como consultoria financeira relacionadas às 
moedas virtuais; 

Estruturar uma carteira: a composição ideal 
entre quantidade e qualidade das moedas 
virtuais. 
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Programa do treinamento 

 
 
 

 

09:00 – 09:15 
Credenciamento 
COFFEE-BREAK de boas vindas 
 
09:15 – 09:45 
Introdução 
 
09:45 – 11:15 
PARTE I 
História da moeda: do sal à Bitcoin 

Bretton-Woods e a desvinculação da moeda a seu lastro físico 
 
11:15 – 11:30 
COFFEE-BREAK 
 
11:30 – 13:00 
PARTE II 
Blockchain: o que é e como funciona 
 
13:00 – 14:30 
ALMOÇO 
 
14:30 – 15:30 
PARTE III  
O mercado virtual: a relação entre medo e cobiça 
 
15:30 – 16:15 
Definindo o perfil do investidor em moedas virtuais 
 
16:15– 17:15 
Você e as moedas virtuais: consultor e/ou investidor? 

 
17:15– 17:45 
Entrega dos certificados 
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Apresentação dos ministrantes 
 
 
Patrizia Tomasi 

 
É Engenheira Holista 

Formada em Engenharia Mecânica e 
Química com extensão em Mecânica 
Quântica pela ETH de Zurich, Suiça 
onde tornou-se perita na 
contextualização de volumes 
gigantescos de dados com 
experiências no universo atômico. 
Patrizia também é doutora em 
Química. 

 

Hinrik Caspar Bensik 

É holandês, formado em 
International Business Administration 
pela Universidade Americana de 
Paris, cursou Relações Internacionais 
e co-fundou a Planck E em 1997. 

 
 

 
Quem deve participar? 
 
Presidentes, diretores gerais, médicos, 
membros de conselho, diretores industriais, 
diretores financeiros, gerenciadores de risco e 
diretores de empresas, administradores de 
hospitais, produtores agrícolas, bancos, 
companhias de seguro, associações e 
federações industriais, organizações 
governamentais, consultorias e advocacias. 
 
 
Sobre a Planck E 
A Planck E é uma empresa que desenvolve 
projetos, presta consultoria e ministra 
treinamentos, sempre aplicando a ciência e a 
interrelação de padrões na contextualização 
de sistemas/processos.  

A proposta de trabalho da Planck E é a 
aplicação da Engenharia Holística como 
ferramenta de adaptação a este novo 
paradigma que emerge com as moedas 
virtuais. A melhor interpretação de dados, a 
perfeita relação entre qualidade e quantidade, 
o equilíbrio na avaliação de dados que 
permitam a transformação real de informação 
em conhecimento e sabedoria. 

Algumas das empresas que já participaram 
dos treinamentos da Planck E incluem: 
Petrobras, Cia. Vale do Rio Doce, BNDES, 
Shell, Eletrobrás, Camargo Correia, Daimler 
Chrysler, Ultragaz, Goodyear, Peugeot, 
Monsanto, Wheaton, Novelis, Vicunha, Osram 
e Clariant. 

Visite: 

www.planck-e.com 

Planck E, soluções geniais. 
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Favor registrar-se no 
treinamento das seguintes 
formas: 

 

 
por telefone 
  +55 11 4169-8484 

 Falar com Caspar Bensik 

por e-mail 
 planck@planck-e.com 

via internet 
 acesse:  

www.planck-e.com 

Investimento: 
O investimento inclui o treinamento, 
material didático, coffee-breaks e 
almoço: 

 

Valor a consultar 

 

Termos e condições: 
Após recebimento das informações relativas à(s) 
inscrição(ões), enviaremos fatura (nota-fiscal) para 
pagamento (boleto eletrônico, transferência) conforme 
os prazos estipulados.  Favor confirmar a exatidão das 
informações prestadas.  Os inscritos serão responsáveis 
pelas seguintes taxas em caso de cancelamento: 
menos de 2 dias do treinamento, 100% do 
investimento; menos de 5 dias úteis do treinamento, 
50%; e sem taxa acima de 5 dias úteis do treinamento.  
Aceitaremos transferências de inscrições para 
participantes substitutos sem cobrança adicional.  
Reservamo-nos o direito de mudar a data e programa 
do treinamento por qualquer razão.  Qualquer eventual 
mudança será anunciada aos participantes o mais 
rapidamente possível.  

 
 

 
 
Você tem uma estratégia que te 
permita tirar o melhor proveito 
das oportunidades que o mercado 
de moedas virtuais oferece? 
 
 

Dentro de tua estratégia, você 
sabe como explorar o potencial 
hoje à nossa disposição em termos 
de geração de riqueza?   
 
 
Você sabe como interrelacionar 
esta multiplicidade de dados 
disponíveis de modo a criar valor? 
 
 
Executivos e especialistas em estratégia 
devem informar-se acerca das 
oportunidades contidas no mercado de 
moedas virtuais. 
 
 
 
O objetivo do treinamento Moedas 
Virtuais e Blockchain é apresentar as 
oportunidades, ameaças, forças e 
fraquezas advindas da exploração de um 
novo paradigma. 
 
 
 
Para maiores informações: 
Se houver qualquer dúvida com relação à 
programação e/ou conteúdo deste 
treinamento, por favor entre em contato 
com Caspar Bensik no telefone  
+55 11 4169-8484 ou   
casparbensik@planck-e.com 
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