
PERSONAL TRADER
F o r m a n d o  I n v e s t i d o r e s



Quem faz exercícios físicos com frequência sabe 
a importância de contar com o acompanhamen-
to de um profissional, o personal trainer. Assim 
é possível aprender os  movimentos do corpo 
com precisão e corretamente para alcançar 
resultados cada vez mais satisfatórios – e evitar 
contusões. O raciocínio vale também para os 
operadores de renda variável. Aqui a perfor-
mance não é contabilizada com o ganho de mús-
culos ou de resistência física, e sim com a asser-
tividade das operações.

Por isso a Aprenda Educação Financeira desenvol-
veu o curso Personal Trader, uma iniciativa inédi-
ta no Brasil. Trata-se de um curso presencial e 
personalizado para suas necessidades operacio-
nais na Bolsa de Valores. 
O objetivo principal é permitir que Traders 
tenham acesso aos métodos mais usados por 
Traders experientes para ter consistência nos 
resultados, considerado o principal desafio para 
quem deseja tornar-se um Trader profissional.

É uma oportunidade de avaliar do ponto de vista prático como está a 
performance no trading. Aqui você conta com a ajuda de traders profis-
sionais para mapear eventuais erros ou vícios, avaliar o controle de 
riscos e aspectos psicológicos.

NÍVEL

Avançado
TEMPO DE CURSO

6h
FORMATO

Presencial

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 – 
Metatrader 5. William Oliveira

Conheça seu 
Personal Trader



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


