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A palestrante é uma das 
influenciadoras digitais mais 
reconhecidas no Brasil quando o 
assunto é educação financeira. 
Uma verdadeira referência para 
seus milhares de seguidores no 
Instagram, seus leitores nas 
cocolunas no InfoMoney e seus 
“expliquers” no canal “Explica 
Ana”, no YouTube. Seja em qual 
for o meio, Ana Laura Magalhães 
cumpre o objetivo de educar as 
pessoas que não tem muita 
familiaridade com conceitos 
típicos do metípicos do mercado financeiro, o 
“economês”, e, por isso, tem 
dificuldade de entender as 
diferenças entre tipos de 
investimento e diversificação da 
carteira de ações, por exemplo.

O que a Ana Laura Magalhães faz 
é, por meio de posts e vídeos 
curtos, tirar essas dúvidas em 
bom português, trazendo para 
perto da realidade do seu público 
a explicação de estratégias e 
ações para que seus seguidores 
possam, apossam, agora bem informados, 
tomar as melhores decisões para 
cumprirem seu planejamento 
financeiro.
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por quê?
CONTAR COM UMA
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LAURA MAGALHÃES?

Ana Laura Magalhães foi analista 
da XP Investimentos, se tornou a 
“Explica Ana” no momento em 
que se deu conta de que passava 
o dia todo tirando as mesmas 
dúvidas para mais de 20 clientes. 
A partir daí decidiu lançar um 
canal dicanal direto com seu público, 
uma forma de atingir mais 

As palestras de Ana Laura 
Magalhães são ricas porque 
despertam curiosidade no 
público e têm, na sua linguagem 
acessível, seu melhor trunfo. Foi 
assim que ela conquistou seus 
milhares de seguidores nas redes 
sociais e é assimsociais e é assim também que ela 
é capaz de engajar uma plateia. 
Suas palestras são cheias de 
energia e estão sempre alinhadas 
às discussões sobre economia e o 
mercado financeiro que 
acontecem fora dos palcos. 

pessoas com conteúdos 
acessíveis, fáceis e que realmente 
fossem informativos o suficiente 
para auxiliar as pessoas a 
tomarem as melhores decisões 
sobre investimentos. 

A ideiA ideia começou com uma conta 
no Instagram (@explicaana) e 
depois se tornou um canal no 
YouTube, com vídeos curtos e 
bem produzidos em que ela 
explora um assunto por vez para 
que seus seguidores possam 
terminaterminar o vídeo tendo todas as 
dúvidas devidamente explicadas. 
E o resultado é que, em vez de os 
20 clientes ficarem satisfeitos ao 
terem suas dúvidas respondidas 
por Ana Laura, ela conseguiu 
atingir um público que não para 
de cde crescer.  



Ana explica.
QUER TIRAR UMA DÚVIDA
SOBRE A MELHOR AÇÃO PARA SEU
PLANEJAMENTO FINANCEIRO? 

Ana explica.
QUER OPINIÕES EMBASADAS
E ATUAIS COM AS DISCUSSÕES

DO MOMENTO? Ana explica.
QUER SABER SOBRE

MERCADO FINANCEIRO
DE UM JEITO SIMPLES?



Contato
CONTATO COMERCIAL

DMT Palestras  |  palestras@dmtpalestras.com.br
SP (11) 3090-0604  |  BH (31) 3785-3931

www.dmtpalestras.com.br

Mais do que oferecer palestrantes,
a DMT Palestras se preocupa em
recomendar profissionais que
realmente agreguem valor aos
seus eventos e estejam alinhados
com a sua necessidade.


