
SNIPER TRADER
I M E R S Ã O  E M  B O L S A  D E  V A L O R E S



O Sniper Trader é um treinamento completo 
sobre o Mercado Financeiro e a Bolsa de Valo-
res. Você, trader, desenvolverá competências 
técnicas para aplicar os melhores Setups opera-
cionais dos Traders de tesouraria das maiores 
instituições financeiras internacionais, utilizan-
do uma metodologia estratégica simples e obje-
tiva com segurança e eficiência em suas opera-
ções na renda variável. 
Nesta imersão, mostraremos que a Bolsa de 
Valores não é complicada e restrita, mas sim que 
se trata de análise técnica e que os riscos são 
totalmente administráveis.

Este treinamento é destinado a quem nunca 
operou no mercado financeiro e deseja gerenciar 
seu próprio capital na renda variável, para quem 
já opera e deseja maximizar seus retornos e mini-
mizar riscos por meio das técnicas de análise 
gráfica e manejo de risco operacional, e para os 
apaixonados pelo mercado financeiro que dese-
jam se profissionalizar na área ligada a Bolsa de 
Valores. 

Nesta imersão, mostraremos que a Bolsa de Valores não é
complicada e restrita, mas sim que se trata de análise técnica 
e que os riscos são totalmente administráveis.

Com o Sniper Trader, você aprenderá tudo
sobre como operar, os tipos de gráficos e
suas análises, o que lhe permitirá ter uma
visão clara dos pontos de entrada e saída de
uma ação; os padrões de comportamento
dos ativos e a dinâmica dos movimentos de
preço do mercado, proporcionando a você
investir na Bolsa de Valores com o seu risco
controlado e com isso obter ganhos
significativos em suas operações, alcançando
suas metas financeiras mais rapidamente.



POR QUE O SNIPER TRADER FOI CRIADO?

Com o atual cenário econômico brasileiro, e sua perspectiva crescente de longo prazo para os próxi-
mos anos, unido à taxa de juros decrescentes, na sua mínima histórica, o investidor brasileiro de renda 
fixa acostumado com bons retornos financeiros do CDI começa a sentir os efeitos da queda nos rendi-
mentos e busca conhecimento no mercado de renda variável.
A procura por profissionais do ramo financeiro de renda variável atualmente é uma das mais bem 
remuneradas do mercado e aumentou consideravelmente, porém não há assessores de investimen-
tos qualificados para suprir essa demanda do mercado.

Estamos vivendo um momento inédito da economia no país, que deve 
perdurar por muito mais tempo.

A Aprenda – Educação Financeira criou o curso Sniper Trader imer-
são em bolsa de valores, que irá capacitá-lo a analisar o mercado e 
identificar as melhores oportunidades de investimento.

Estamos vivendo um momento inédito da 
economia no país que deve perdurar por muito 
mais tempo. O cenário aponta que investimen-
tos em produtos que acompanham a taxa básica 
de juros – SELIC – devem render menos e o 
investidor precisa saber como agir. Pesquisas 
apontam que em média 80% dos investidores 
no Brasil entram no mercado de ações movidos 
por notícias como essa, sem nenhum conheci-
mento e sem uma estratégia bem elaborada. 
Com isso, grande parte desses investidores 
vivenciam experiências negativas, que na maio-

ria das vezes ocasionam prejuízos financeiros.
Com base nesses fatos, a Aprenda – Educação 
Financeira criou o curso Sniper Trader Imersão 
em Bolsa de Valores, que irá capacitá-lo a analisar 
o mercado e identificar as melhores oportunida-
des de investimento. O Sniper Trader é um curso 
intensivo, onde você terá 15 horas de conteúdo, 
técnica e prática, que fornecerão a você todas as 
habilidades necessárias de um Trader, tornando-o 
apto a investir na Bolsa de Valores.



Introdução ao mercado fincaneiro

O ciclo de mercado

Day Trade, Swing Trade, Position

Periodicidade

A verídica história dos 11,376% 

Plataforma operacional

Home Broker

Imposto de renda

Escola de análise

Introdução a análise fundamentalista

Tendências, topos e fundos

Linhas de tendência

Expansão e contração

Teoria de Dow

Tendências, topos e fundos

Linhas de tendências

Suporte e resistência

Forças dominantes

Pivot - A inversão da tendência

Médias móveis

Bandas de Bollinger

Índice de força relativa

Volume financeiro

Vocabulário operacional

Setups e estratégias operacionais

Gerenciamento de capital e manejo de risco
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Superintendente da mesa de operações no Guia da Bolsa - XP Investimentos.                        
Formado em economia pela 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.

Superintendente comercial no Guia da Bolsa - XP Investimentos.
Pós-graduado em Administração Estratégica de Negócios - FGV.
Certificado BM&F BOVESPA B3 - PQO.
Certificado ANCORD - AAI - Assessor de investimentos.
Certificado ANBIMA - CEA - Especialista de investimentos.
Certificado INEXH – Instituto Nacional de Excelência Humana.
Investidor profissional conforme a instrução 554/14 - CVM. 
Experiência de 6 anos no mercado financeiro nas instituições: Santander e XP.

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.

Assessor de investimentos no Guia da Bolsa - XP Investimentos.
Formado em Matemática pela UNESP.
Pós-graduado em Educação Financeira pela UNOESTE.
Certificado ANBIMA - CEA - Especialista de investimentos.
Certificado ANCORD - AAI - Assessor de investimentos.
Certificado BM&F BOVESPA B3 - PQO.
Investidor profissional conforme a instrução 554/14 - CVM.
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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
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