Vou construir meu sucesso

me observe...

Cursos Presenciais

Uma jornada pessoal que
Inegavelmente mudará sua vida e o mundo

Seja bem vindo à Trader Brasil
A Trader Brasil Escola de Investidores iniciou suas atividades há mais de 13 anos, 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 Investidores, assumindo posição pioneira e vanguardista, trouxe ao público
as melhores práticas e conhecimentos sobre o mercado de Renda Variável. 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.
Sendo assim, nosso amplo leque de possibilidades
nos permite assistir investidores em processo inicial
de educação financeira, profissionais procurando
certificação, empresas em processo de
reestruturação até o Planejamento Financeiro e
Sucessório de famílias.

Possuímos uma Metodologia Operacional própria –
testada e comprovada- aliada as melhores práticas
de governança e gestão da atualidade.

Mensagem do Coordenador
Obrigado por considerar matricular-se em um dos cursos da Trader Brasil.
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 a possibilidade de refazer sem custo o curso
presencial.
Junte se ás nossas classes presenciais e tenha uma experiência que irá
mudar sua vida.
Esteja inspirado, alcance excelência e faça de seu sonho, o seu futuro.

Flávio Lemos, MBA, CFP, CMT, Series 3,4,7 & 24, Susep, PQO, FBB-100
Coordenador da Trader Brasil Escola de Investidores

"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. “

Sustentabilidade:
todos nossos sócios são ex-alunos

Matheus Massari, CNPI
Professor e ex-aluno da Trader Brasil

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.

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

“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 beneneficiá - 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?

Cursos Presenciais

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.
▪
▪
▪

Um computador por aluno em uma sala confortável usando plataformas e softwares profissionais.
Aluno praticando com cotações reais supervisionados pelo professor.
Professores de renome com anos de experiência prática e teórica.

A Trader Brasil Escola de Investidores 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.

Para você iniciar como trader:
Curso de Imersão de Trader Completo
Curso de nível premium com mercado ao
vivo elaborado para tornar o aluno apto
a operar no mercado de capitais,
planejar e organizar suas finanças,
prever as oscilações do mercado
financeiro e erradicar toda e qualquer
dúvida quanto a:
O QUE FAZER?
QUANDO FAZER?
COMO FAZER?.
Carga Horária:

30 horas divididas em 5 dias úteis,
podendo também ser noturno.

Para você turbinar como trader:
Operações com OPÇÕES usando volatilidade –
CURSO INTENSIVO
Objetivos:
A prática das operações utilizando a Teoria de
Black & Scholes tanto para o mercado brasileiro
como para o mercado internacional de opções.
Aprenda que opções não é um jogo e sim estratégia
muito bem equacionada com ótima relação risco x
retorno.
O curso inclui Planilha de Excel com Cálculo e
acompanhamento de estratégias operacionais e
modelo de precificação Black & Scholes em tempo
real.
Carga Horária:
18 horas divididas em 3 dias úteis

Para você turbinar como trader:
COMMODITIES MASTER– CURSO INTENSIVO
A explosão corrente da atividade nos mercados de commodities
evidenciada pelo afluxo de capitais nas bolsas de futuros de
commodities e em seus híbridos, ETFs e índices; fez com que este
curso seja essencial para todos aqueles que necessitem uma
completa e detalhada compreensão de ambos os mercados spot e
de futuros (derivativos).
Ele abrangerá TODAS as principais commodities negociadas e,
pode ser dado ênfase a alguma commodity específica tais como:
-metais preciosos (ouro, prata e platina)
-metais industriais (cobre, níquel, ferro, alumínio, chumbo,
estanho, zinco e aço)
-agrícolas (café, soja, açúcar, milho, algodão, trigo, arroz, cacau)
-energia (petróleo, etanol, gás natural, carvão mineral e
eletricidade)
Este curso foi concebido pelo Professor Lemos, é único no país e
ainda um dos poucos dedicados sobre tão vasto tema em todo o
mundo.
Carga Horária: 18 hrs

Para você ir além como trader:
ANÁLISE TÉCNICA AVANÇADA E ANÁLISE INTER-MERCADOS
FUNDAMENTALISTA PARA USO IMEDIATO
Explorar as diversas técnicas de análise fundamentalista e
gráfica, evidenciando como funciona o fluxo de capitais
entre mercados, além de técnicas para identificar e
aproveitar estes movimentos.
Os professores irão demonstrar como operar usando as
técnicas ainda pouco difundidas no país.
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Para você ir além como trader:
FOREX - CURSO DE MERCADO DE CÂMBIO DE MOEDAS
INTERNACIONAIS
Curso de nível premium elaborado para tornar o aluno apto a
operar no mercado de moedas (FOREX), planejar e organizar
suas operações, prever as oscilações de mercado e erradicar
toda e qualquer dúvida quanto a "O QUE FAZER? QUANDO
FAZER? e COMO FAZER?“
Proporciona uma formação sólida que permite ao profissional
do mercado ou não, a possibilidade de criar soluções
originais baseando-se nas Análises Macroeconômicas,
Fundamentalistas, Inter-Setoriais, Gestão de Risco e Análise
Técnica.
O aluno irá adquirir confiança e segurança para acelerar a sua
alavancagem financeira.
Carga horária: 18 hrs. No curso ao vivo via web , o aluno
pode dividir o curso da maneira que lhe convier.
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Para você ir além como trader:
CURSO DE ESTRATÉGIAS LONG SHORT E
ARBITRAGEM DE MERCADO
Este curso exclusivo oferece aos alunos
métodos e estratégias para que possam
minimizar Riscos e maximizar Lucros nas suas
operações de compra e venda de ativos.
Carga Horária:
6 horas em 1 dia útil

@www.traderbrasil.com
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O que está incluído nos
cursos presenciais?
▪ Instruções dentro da
classe, livros, apostilas e
materiais do programa
▪ Certificado de conclusão
▪ Refaça seu curso
gratuitamente
▪ Consultoria de 15 dias
com Operações ao vivo

Quem faz nossos cursos Presenciais?
“Sensacional,muito instigante,
inspirador e um ótimo início para
qualquer trader.
Tinha um vago conhecimento do
mercado e hoje me sinto mais
confortável para operar de um terminal
home broker.
Muita prática, demonstrada em tempo
real, com pessoas que entendem do
assunto.

É praticamente um curso
profissionalizante, com dicas
importantísimas.
Superou minhas expectativas.
Conteúdo muito pesado, mas assim que
é bom! ”

Alan Soares, sócio e ex-aluno
do curso Imersão de Trader
Completo

Novo CBA Trader

400 horas , estágio e certificação

CBA Trader

CURSO DE EXTENSÃO
Porque estamos enraizados no mundo real e entendemos as pressões e os
aspectos práticos da vida comercial, oferecemos aos nossos alunos de
MBA através de vias diferentes –presencial e online- e altamente eficazes.
Todos os caminhos compartilham uma filosofia comum e padrão que gira em
torno do corpo docente e da aprendizagem compartilhada.
Se as suas circunstâncias mudarem durante o seu tempo conosco,
você poderá ser capaz de alternar entre esses caminhos - e por isso a
flexibilidade de implementação, você pode levar entre um e dois
anos para concluir seu MBA Trader.
Ao final- caso você passe - você sairá com pelo menos duas certificações do
mercado -de cada grupo- á sua escolha:

GRUPO1 : ANCORD | CPA10/20 | PQO
GRUPO 2 : CFP | CNPI | CGA | CEA

CBA Trader
CURSO DE EXTENSÃO
Derivativos
Análise Técnica Avançada

Mercado de Capitais

Opções avançado
Análise Técnica

Estratégias Long Short
Análise Fundamentalista
Contabilidade

Commodities

Microeconomia
Macroeconomia

Forex
Análise Condicional

Renda Fixa

Planejamento Prático de
Trader

Escolher uma

Análise Quantitativa*

Matemática Financeira
Certificação entre :

ANCORD
CPA 10/20
PQO

Escolher uma
Certificação entre :

Finanças Corporativas*

CFP
CGA
CNPI
CEA
Estágio na
Trader Brasil
Carga horária
Total 400 horas

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

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

