Cursos Online
Prepare-se para uma jornada pessoal que
Inegavelmente mudará sua vida e o mundo

Seja bem vindo à Trader Brasil
A Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios iniciou suas atividades há mais de 14anos, oferecendo
cursos em educação financeira. Atualmente a Trader Brasil possui sedes no RJ e SP e é a única escola
de investidores independente de corretoras.
A Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios assumindo posição pioneira e vanguardista, trouxe ao
público as melhores práticas e conhecimentos sobre o mercado financeiro, tornou-se referência para
aqueles que procuram educação diferenciada (qualidade e precisão), sendo líder em seu nicho de
mercado.
Seu corpo profissional é multidisciplinar e altamente qualificado, possuidores de diversas
certificações, já mencionadas, e cursos de capacitação tanto no Brasil quanto no exterior.
Seguindo seu pioneirismo , fundou em 2015 a primeira
Escola de Startup do Brasil, com cursos de
empreendedorismo voltados para o empreendedor
moderno.
Nossos cursos de empreendedorismo que formam um
novo tipo de empreendedor apaixonado e que realiza
seus sonhos.
StartUps que colocam as pessoas em primeiro lugar e
medem o sucesso na felicidade, bem como nos lucros.

Mensagem do Coordenador
Obrigado por considerar matricular-se em um dos cursos da Trader Brasil
ou da Escola de startup.
Como fundador, eu posso dizer que com certeza não existe Escola no país
onde a teoria dos livros se una à prática real aplicada, como aqui é
ensinado.
Nossos cursos estão classificados como os melhores do Brasil e por esta
certeza ainda oferecemos para os cursos de certificação online o
Seguro – Reprovação®: refaça seu curso de graça, caso você não
passe e o Bônus CDF : descontos se você passar de primeira nos
próximos cursos.
Junte se ás nossas classes online e tenha uma experiência que irá mudar
sua vida.
Esteja inspirado, alcance excelência e faça de seu sonho, o seu futuro.

Flávio Lemos, MBA, CMT, Series 3,4,7 & 24, ANCORD, FBB-100, SUSEP
Coordenador da Trader Brasil Escola de Finanças & Negócios

"A vontade de se
preparar tem que ser
maior do que a
vontade de vencer.
Vencer será
conseqüência da boa
preparação."

Por quê a
Trader Brasil?

“É uma grande decisão.
Um curso é um investimento
significativo que demanda
retorno substancial.
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

Por quê a Trader Brasil?

Leandro Klem, CNPI
Analista e
ex-aluno da Trader Brasil

Alunos excepcionais : nossos estudantes
são o nosso maior ativo.
Eles são ambiciosos, comprometidos e
preparados para trabalhar duro.

Por quê pessoas de
sucesso escolhem a
Trader Brasil?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Valor excepcional pelo dinheiro
Excelência em análise do mercado
de capitais
Reconhecimento internacional
Independência de bancos e
corretoras
Experiência docente inclusive no
suporte dos cursos á distância
Aprendizado para uma vida inteira

Jack Schwager, autor de Market
Wizards

Por quê pessoas de sucesso escolhem a Trader Brasil?

Grupo de pares de elite.
Seus pares no programa tornam-se rapidamente aliados confiáveis .
Eles representam um amplo leque de setores, funções e nacionalidades, resultando
em colaborações revigorantes com ricas perspectivas futuras.
Aprendizagem aplicada.
Credo da Trader Brasil mens et manus (mente e mão) manifesta –se na ação de aprendizagem
experiências e projetos centrados em sua própria organização.
Como resultado, você e /ou sua empresa alavancam de valor com o impacto da Trader Brasil
desde o início.

“Gostaria de aconselhar
quem está
pensando em fazer
um curso de finanças para ir á
Trader Brasil.
Há tudo a ganhar com um curso
de Imersão e na Trader Brasil, eu
certamente tinha todo o apoio
que eu precisava.
Se você quiser ter
uma experiência
que vai
verdadeiramente
beneficiá-lo em todo
o resto de sua vida,
a Trader Brasil será
sua escolha
natural.”
Guilherme Cybrão
Engenheiro e
ex-aluno da Trader Brasil

Por quê a
Trader Brasil?

O que está incluído
nos Cursos Online:
▪ Seguro-Reprovação ®
▪Simulados atualizados e
corrigidos
▪Bônus CDF®
▪Professores para tirar suas
dúvidas

▪ Cadastro em RHs para vagas
para possível realocação
profissional
▪Curso Matemática Financeiro
Grátis
▪Certificado de Conclusão

Como funciona o
Campus Online?
▪

Equipe dedicada: No campus online da
Trader Brasil, uma equipe diferenciada
reúne habilidades específicas com o
objetivo de proporcionar uma rica
experiência de aprendizagem aos alunos.
Professores-autores são responsáveis pela
elaboração do conteúdo de cada curso,
equilibrando teoria e casos do mundo real.

▪

Suporte do professor tutor: Toda turma
tem um professor-tutor especialista na
área escolhida, que irá acompanhar as
atividades, mediar as discussões e tirar as
dúvidas dos alunos.

▪

Suporte técnico: Uma equipe está
disponível para ajudar o aluno com
eventuais problemas técnicos, de segunda
a sexta-feira, das 09:00 às 19:00hs horas.
Caso tenha dúvidas, contate nossa Central
de Atendimento no telefone/ Whatsapp/
email
Acesso online : Os alunos da Trader Brasil
Online podem acessar via internet o
campus virtual 24 horas por dia, para
realizar estudos individuais

▪

Quem faz nossos cursos online?
“Eu sempre resisti á ideia de fazer
um curso à distância pois pensava
que era somente para jovens.
Mas isso era totalmente infundado.
Minha experiência fez eu perceber
que eu poderia tirar dúvidas dos
pontos realmente relevantes e que
perderia menos tempo com
deslocamentos até um curso.
Eu tinha de fazer um curso no meu
horário disponível porque eu ainda
tinha que trabalhar durante o dia.
Descobri uma nova profissão e enfim
minha vocação na área de finanças.”

Felipe Alves , aluno do curso CFP

"O participante do curso
PREPARATÓRIO PARA
PROVA DA ANBID CPA-10 E
CPA-20 realmente obtém
conhecimentos de nível
profissional.

Ótimo curso pela qualidade
e quantidade de
informações que são
excelentes.
Destaque para os simulados
e o professor tutor que tira
as dúvidas muito rápido! "

Flavia Teixeira
Banco do Brasil - MG

Por que a
Trader Brasil?
"Amigos da Trader, passei
no exame
ANBIMA CPA-20 , com
92% de acerto, valeu!
Abraços."

Rui Matsuda-SP

Certificações Financeiras

Certificações Financeiras
A Trader Brasil é líder em
treinamento para
certificações financeiras e a
quem mais aprova.

▪ ABECIP CA 300, 400, 600
▪ ANBIMA:
CPA 10 CPA 20 CGA CEA
▪ APIMEC:
CNPI CGRPPS
▪ PLANEJAR:
CFP
▪ ANCORD
▪ B3:
PQO – TODAS AS ÁREAS
▪ FEBRABAN – ANEPS

Para que
serve cada
Certificação
Financeira ?

Destaques dos programas

Nossos cursos têm o objetivo de preparar você para um mercado real, ágil e globalizado,
tentando minimizar o espaço existente entre a teoria dos livros e a prática real de
mercado.
A Escola também é uma excelente oportunidade para a troca de experiências entre os
participantes, permitindo a ampliação de sua rede de contatos em diversos setores,
bem como contato com os RHs de grandes empresas do setor financeiro.

Quem faz nossos cursos online?
“O curso On Line foi desenvolvido
para atender aquele individuo que
demanda por conteúdo de
qualidade e metodologia de
ensino eficiente, mas tem uma
agenda apertada para freqüentar
uma classe.
Dessa maneira ele otimiza tempo ,
custos e ainda pode repetir o
estudo do conteúdo por várias
vezes.”

Alan Soares, financial coach

Uma pessoa de sucesso alcança o topo pela quantidade
de obstáculos que ela supera, e na quantidade de
problemas que ela resolve.

E se você quiser
estudar sozinho...

@traderbrasil

Por quê pessoas de sucesso escolhem a Trader Brasil?

Concepção do programa.
O programa é projetado em torno de uma flexível programação que permite que aos
executivos ocupados entre o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal , um investimento
estratégico em suas carreiras.
Rede social inigualável.
No coração do programa, é uma oportunidade de participar de um fórum de elite para a
inovação, colaboração e liderança e uma rede unida de 10.000 alunos
Experiência do corpo docente.
Você estará trabalhando com professores que são arquitetos influentes na criação da melhores
práticas em gestão, finanças, empreendedorismo, e de tecnologia. Muitos são consultores
para algumas das empresas mais proeminentes no mundo

Dê o próximo passo
Visite nossos campi :
RJ: Av Franklin Roosevelt 194/sl 208
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
Whatsapps
+55 21 2524 7788
+55 11 2386 4080

