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As plataformas operacionais para investimen-
tos são indispensáveis para quem quer se 
tornar um investidor de sucesso. Elas são 
ferramentas desenvolvidas para diversos fins, 
sempre otimizando os processos de investi-
mento e evitando erros ocasionados por tecno-
logias desatualizadas.
À medida que o investidor vai se profissionali-
zando, ele tende a buscar por essas inovações. 
Isso porque as plataformas ajudam a aumentar 
a velocidade das operações, além de fornece-
rem uma série de informações sobre diferentes 
ativos, facilitando o planejamento e a tomada 
de decisão.

O MetaTrader é um ambiente de trabalho 
desenvolvido para facilitar a vida de traders 
profissionais. Apostando em simplicidade e 
adaptabilidade, essa plataforma pode ser aces-
sada em qualquer computador, tablet ou 
smartphone.
O ProfitChart, por meio de um sistema respon-
sivo, é uma das plataformas gráficas mais fáceis 
e completas para se utilizar. Essa ferramenta 
conta com Price Action e também permite que o 
investidor crie indicadores e regras de automa-
ção, facilitando o acompanhamento das oscila-
ções do mercado.

Neste curso você conhecerá os principais recur-
sos das plataformas Profitchart e Metatrader 5, e 
poderá assim montar suas estratégias de forma 
simples em suas operações de trading.

O Home Broker é uma ferramenta mais simples 
e mais indicada para quem faz transações even-
tuais na Bolsa de Valores. Não precisa, portan-
to, acompanhar de perto a variação da cotação 
dos ativos.
Já a Plataforma Operacional traz mais recursos 
e é mais precisa na atualização das cotações. É 
indicada para quem opera bastante e faz trades 
de curto prazo. Para isso, rapidez e precisão 
podem ser a diferença entre o lucro e o prejuí-
zo nas operações.

Home Broker ou Plataforma Operacional? 

Módulo 01 - Plataformas



Introdução à Plataforma

Configurações Iniciais

Indicadores

Ordens de Compra/Venda

Desenvolvimento de Estratégia

Replay de Mercado

Superdom

Long & Short

Ferramentas de Análise Gráfica

Monitoramento de Performance

Diário do Trader

NÍVEL

Avançado
TEMPO DE CURSO

9h
FORMATO

Presencial

CONTEÚDO 
Plataformas Operacionais



Você sabia que na Grécia Antiga, em 600 A.C., já 
se ganhava dinheiro com derivativos? O merca-
do vem padronizando contratos futuros desde o 
século 17 e tem apresentado um crescimento 
cada vez maior. Hoje, o Brasil ocupa a posição de 
terceira maior bolsa de futuros no mundo! 
Nesse curso, você vai aprender o que são mini-
contratos, as características e as diferenças 
entre mini-índice e mini dólar para seus contra-
tos. Vai aprender também a identificar o seu 
perfil de trader, conhecer as estratégias e ferra-

mentas disponíveis considerando os principais 
fatores de gestão de risco não só antes, mas 
depois da operação. Tenha à disposição todo o 
suporte para dar os primeiros passos para operar 
no mercado de minicontratos.

Sem fórmulas milagrosas e sem falsas promessas, nosso 
objetivo é ensinar e capacitar o trader a operar Mini Índice 
e Mini Dólar, se tornando consistente em frente aos desa-
fios do Mercado Financeiro.

Este curso é recomendado para investidores 
que queiram aproveitar as oportunidades do 
mercado futuro. A proposta do curso é demons-
trar as principais operações realizadas na mesa 
de operações das grandes corretoras do 
mundo. Serão abordados temas que vão desde 
os conceitos básicos até as estratégias avança-
das de alavancagem e proteção (hedge). Ao 
final do curso, você estará apto a realizar ope-
rações neste mercado, podendo avaliar as me-
lhores relações risco x retorno.

Módulo 02 - Mini Índice, 
Mini Dólar



Módulo 01
Conceitos Básicos (Análise Técnica, Leitura de Candlestick, 
Tipos de Gráficos, Padrões de Candlesticks, Teoria de Dow, 
Análise de Tendência, Ondas de Elliot e Figuras Gráficas).

CONTEÚDO 
Mini Dólar e Mini Íncide

Módulo 02

Conceitos do Mercado Futuro (Participantes, Tipos de 
Operações, Análise de Correlação, Mercado Futuro de 
Dólar e Índice, Daytrade, Códigos de Vencimento, Tipos de 
Contas Operacionais e Termos Importantes, Ajuste Diário, 
Rolagem de Contratos, Drawdown, Leilão, GAP, etc.).

Módulo 03

Indicadores e Gestão Operacional (Suporte/Resistência, 
Fluxo de Preço, Volume, Times & Trades, Agressão, Média 
Móvel, Banda de Bollinger, Volatilidade, Índice de Força 
Relativa, Estocástico, Prior Cote, VWAP, Pivot, Rafi, Take 
Profit e Stop Loss, Breakeven e Stop Móvel, Fibonacci).

Módulo 04
Setup Operacional (Padrões de Candles, MACD, Bandas de 
Bollingers, Rafi, GAP, Payroll, Leilão, Rolagem de Contrato 
e Renko).

Módulo 05

Manejo de Risco e Mindset do Trader (Gestão de Posição, 
Gestão de Take Profit e Stop Loss, Formas Operacionais, 
Análise de Risco Operacional, Rotina do Trader, Imposto de 
Renda, Gerenciamento Operacional e Monitoramento 
Operacional).

NÍVEL

Avançado
TEMPO DE CURSO

15h
FORMATO

Presencial



Neste curso você terá acesso à estratégias 
exclusivas, diferente dos outros cursos de 
Renda Variável no Brasil. Essas, foram desenvol-
vidas por profissionais de Bancos Centrais e 
grandes tesourarias, com o objetivo de gerar 
para o investidor renda extra, contínua e dura-
doura.
O curso Long & Short apresentará a você novas 
oportunidades para realizar operações em 
diversas condições de mercado, de operar nas 
mais diversas condições de mercado encontran-
do formas para alavancar seus ganhos e prote-
ger sua carteira de investimento em momentos 
de maior volatilidade. Utilize técnicas capazes 

de proteger sua carteira de investimento em 
momentos de incerteza e maior volatilidade.
Além de estratégias de como obter ganhos no 
mercado financeiro independente de sua dire-
ção. E ainda como maximizar seus resultados,  
sempre com um controle de perdas bem estrutu-
rado.
O curso de Mercado de Opções é indicado para 
quem deseja aprender estratégias testadas e 
comprovadas com travas e operações à seco e 
também potencializar o retorno das ações, 
entrando em operações com risco controlado e 
limitado.

Aprenda como alavancar seus ganhos ou proteger sua 
carteira em momentos de alta volatilidade via Long & 
Short e Opções.

Esse curso mostra como montar as melhores 
operações estruturadas do mercado, levando 
para os pequenos investidores um conhecimen-
to que normalmente só os profissionais têm. O  
investidor vai aprender diversas estratégias 
estruturadas de uma forma tão simples que 
mesmo pessoas que não têm muita experiência 
na Bolsa serão capazes de entender.

Módulo 03 - Long&Short,
Mercado de Opções



Introdução ao mercado de 

Long & Short 

Correlação entre ativos

Tipos de Long & Short

Setores

Indexando ativos

Margem para operação

Estrutura do Long & Short

Mercado de Opções

NÍVEL

Avançado
TEMPO DE CURSO

15h
FORMATO

Presencial

CONTEÚDO 
Long&Short

Riscos da operação

Tributação

Home broker

Plataforma

Estratégia 

Monitoramento

Data Trader

Introdução ao Mercado 

de Opções 

Características

Volatilidade das Opções

Tipos de operações

Termos e códigos

Tributação

Gráfico de compra de 

Opções

Gráfico de venda de 

Opções

Plataformas Operacio-

nais

Estratégias para Opções

Data trader



Superintendente da mesa de operações no Guia da Bolsa - XP Investimentos.
Formado em Economia – UNITAU.
Pós-graduado em investimentos e private bank - IBMEC.
Investidor profissional conforme a instrução 554/14 - CVM.
Certificado BM&F BOVESPA B3 - PQO.
Certificado ANCORD - AAI - Assessor de investimentos.
Certificado INEXH – Instituto Nacional de Excelência Humana.

Broker na mesa de operações do Guia da bolsa – XP Investimentos.
MBA em gestão de pessoas – Anhanguera.
Certificado BM&F BOVESPA B3 - PQO.
Certificado ANCORD - AAI - Assessor de investimentos.
Investidor profissional conforme a instrução 554/14 - CVM.
Desenvolvedor de software de automação operacional e estratégia – Metatra-
der 5.  

Superintendente regional no Guia da Bolsa - XP Investimentos.                                      
Experiência de 10 anos no mercado financeiro nas instituições: Santander, Safra 
e XP.
Investidor profissional conforme a instrução 554/14 - CVM.
Certificado BM&F BOVESPA B3 - PQO.
Certificado ANBIMA - CPA-20 - Especialista de investimentos.
Certificado ANCORD - AAI - Assessor de investimentos.
Certificado INEXH – Instituto Nacional de Excelência Humana.
Formado em Gestão comercial pela UNITAU.

Bruno Nogueira

William Oliveira

Gustavo Lanziloti

Professores

Gestor Comercial no Guia da Bolsa - XP Investimentos.
MBA Gestão Financeira e Controladoria - UNITAU.
Certificado BM&F BOVESPA B3 - PQO.
Certificado ANCORD - AAI - Assessor de investimentos.
Investidor profissional conforme a instrução 554/14 - CVM.
Experiência de 15 anos no mercado financeiro nas instituições: Santander, Itaú 
e XP.

André Hilário



UNIDADE TAUBATÉ
Av. Itália, 521

Independência 
Taubaté - SP

UNIDADE PINDAMONHANGABA
Rod. Amador Bueno da Veiga

2100 Sala 1, Socorro
Pindamonhangaba - SP

UNIDADE GUARATINGUETÁ
 Plaza JK, Sala 201 
Campo do Galvão 

Guaratinguetá - SP

Gestão do Tempo - Produtividade e performance

Jornada da Riqueza - Conquiste sua liberdade financeira

In Company - Educação Financeira para empresas

Sniper Trader - Aprenda a investir na Bolsa de Valores

Advanced Trader - Mini Índice, Opções, Long&Short

Personal Trader - Formação de Investidores

Acesse o QR Code 
e conheça nossa grade 
de cursos

UNIDADE RIO DE JANEIRO
Av. Das Américas, 700

Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro - RJ

Professores certificados com 10 anos de experiência

Aulas presenciais - CURSO INTENSIVO

Bancária - CPA10, CPA20

Assessor Financeiro - ANCORD

APRENDAEDUCACAOFINANCEIRA

PROFISSIONALIZAÇÃO (12) 97812-4275

EDUCAÇÃO FINANCEIRA ESCOLA DE INVESTIMENTOS


