
Opere com a ajuda da Trader Brasil e tenha  

 assessoria exclusiva de nossa equipe. 

 

Veja nossos diferenciais: 

 Alavancagem de 5x 

 Venda à descoberto  

 60% de desconto na taxa de corretagem 

 HB moderno e customizável 

 Compra de Títulos Privados 

 Compra de Títulos do Tesouro 

 Assessoria de analistas da Trader Brasil 

 Montagem de Clubes de Investimento 

       e Carteiras Administradas 

 e muito mais.  Comprove! 

 

CALLS  
AO VIVO 



Track Record dos calls ao vivo 

Últimos 15 meses 

Total de 868 calls  

74% de acerto 

Média de 58 operações por mês 

Lucro máximo por operação: 17% 

Maior perda por operação:  4%  

Média de Relação Retorno /Risco : 3,16 

TRACK RECORD DE 5 ANOS 
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Track Record dos calls ao vivo 

Operação recomendada em ITUB 4  em  6/maio/2013 

Ponto de Entrada 33,31 

Objetivo 1 34,16 

Objetivo 2 35,90 

Stop 32,85 

Lucro no objetivo 2 7,75% 

Relação Retorno /Risco  5,49 

Tipo de operação Swing de 3 dias 



 

Como Funciona o chat de calls ao vivo 

 Contato direto com nossos analistas CNPI 

  acesso online a planejamentos de operações ao vivo 

 Stops calculados com plano de risco x retorno, 

  pontos de entradas e saídas,  

 identificação de padrões gráficos e 

  filtro das melhores ações de cada setor pela análise 

fundamentalista. 



Alunos excepcionais : nossos estudantes 

são o nosso maior ativo.  

Eles são ambiciosos, comprometidos e 

preparados para trabalhar duro.  

 

Leandro Klem, CNPI 

Analista e  

ex-aluno da Trader Brasil 



Preços do serviço de  calls ao vivo 

Plano Trimestral Desconto de 10% 

Plano Semestral pagando 6 meses, o sétimo mês é grátis  

(EX: Pacote ouro - investimento de R$2160,00) 



“A troca de informações 

permite o esclarecimento 

das diversas questões 

envolvidas, de tal sorte a 

transmitir para o 

investidor a confiança 

necessária para a tomada 

de decisão. 

Escolha a Trader Brasil  e 

tenha certeza que seu 

investimento se pagará. “ 

 

 

Matheus Massari,  CNPI 

Professor e ex-aluno da Trader Brasil 

Sustentabilidade:  

todos nossos sócios são ex-alunos 



E se você quiser 

estudar sozinho... 





Para que 

serve cada 
Certificação 

Financeira ? 



Visite nossos  :  

RJ: Rua México 21 /402 

SP: Rua Joaquim Floriano 466/702 
Estaremos honrados com sua visita. 

Para maior atenção sugerimos agendar sua 

visita com antecedência. 

 

Se informe mais online em: 

www.TraderBrasil.com 

contato@TraderBrasil.com 

+55 21 2524 7788 

+55 11 2386 4080 

Skype: TraderBrasil 


