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SOBRE 

Este treinamento foi totalmente preparado para quem sempre se interessou 
pelo mercado financeiro, mas nunca soube por onde começar, ou quem já 
iniciou esse processo de aprendizado e gostaria de aperfeiçoar as técnicas ainda 
mais. 

Por isso, para iniciar suas operações resolvemos criar o curso De Zero a Trader, 
o curso perfeito para aqueles que buscam uma introdução ao mundo do 
mercado financeiro e um entendimento mais apurado sobre como investir em 
ações, forex, mini índice, mini dólar, ações americanas, índice americano, DAX, 
etc, onde há uma abundância de conteúdos sobre o assunto. É aqui que você 
aprende os conceitos de forma transparente e objetiva, com quem realmente 
entende do assunto. 

Esse é o único curso que foi preparada de um trader para futuros traders, então 
não terá enrolação, iremos direto ao assunto principal “ganhar dinheiro”. 

 
OBJETIVO 

O objetivo do Curso "ZAT" é desmistificar o mercado financeiro, trazendo para o 
dia a dia das pessoas conhecimento sólido e simples, do maior mercado que 
existe no mundo e, mostrar que com educação financeira, dedicação e disciplina 
qualquer um, sem exceção, pode deixar de ser um mero espectador e se 
transformar em um investidor profissional da Bolsa de Valores, com capacidade 
de ganhar dinheiro constantemente. 

O curso irá mostrar a visão geral sobre o mercado de capitais e o processo de 
compra e venda de ativos no mercado financeiro. Os alunos aprenderão a 



identificar os ativos com maior probabilidade de gerar grandes rentabilidades, 
baseando as suas escolhas na Análise Técnica. 

Promovendo assim a formação de novos Traders, que vão entrar com um 
conhecimento muito básico, e sair operando direto no mercado, obtendo 
resultados de ganhos consistentes e com foco em uma melhor qualidade de 
vida. 

 

PÚBLICO ALVO 

O curso é destinado aos interessados em aprender a operar no mercado 
financeiro, mesmo que não tenha nenhum conhecimento ou, que já tenha 
noções básicas sobre o mercado. 

- Investidores amadores que desejam melhorar seu desempenho; 
- Iniciantes no mercado de capitais e universitários que desejam ingressar nesse 
mundo; 
- Profissionais liberais, militares, funcionários públicos e pessoas interessadas 
em ganhar dinheiro de forma segura (fazendo com que dinheiro trabalhe para 
elas e não o contrário), entre outros. 

 

PRÉ REQUISITOS 

- Não é necessário experiência no mercado financeiro; 
- Instalar a plataforma que será ́enviada por e-mail anteriormente a data do 
curso. 

POR QUE NEGOCIAR NO MERCADO FINANCEIRO 

O mercado financeiro permite que você seja o seu próprio chefe e faça o seu 
próprio horário, seja trabalhando todo o dia no mercado ou apenas algumas 
horas. 

 



O mercado tem alta liquidez, ou seja, alancar o limite é quase impossível. Baixas 
comissões comparadas aos ganhos, flexibilidade, alavancagem com baixa 
necessidade de capital. Risco gerenciado não traz surpresas. 

Os benefícios são muitos se comparados aos riscos, que, se bem gerenciados, 
são nulos. 

 

O QUE VOCÊ VAI APRENDER 

O JOGO DE SOMA ZERO – Operar no mercado financeiro é uma transferência de 
dinheiro daqueles que não sabem como os mercados funcionam para aqueles 
que sabem bem como fazer. Iremos desbloquear a verdade de como você 
aprende a identificar os dois tipos de operadores e reconhecer suas atividades 
no gráfico. 

PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO PROFISSIONAL – Utilizar ferramentas 
profissionais é fundamental para garantir que você obtenha o melhor preço e 
gerencie riscos adequadamente. Saiba como são as operações de traders 
profissionais com uma estação de trabalho direto a dados de preços do 
mercado. 

GRÁFICOS E ANÁLISES TÉCNICAS – Saiba como reconhecer um desequilíbrio 
entre oferta e demanda em um gráfico de preços para planejar seus pontos de 
entrada e saída. Identifique quais indicadores técnicos são valiosos e outros que 
podem ser ignorados. 

SEU PLANO DE NEGOCIAÇÃO PESSOAL – Use técnicas avançadas de 
gerenciamento de risco para garantir consistência em seus negócios e ajudar a 
tirar as emoções de suas decisões. 

OPERAÇÃO AO VIVO – Após os dois primeiros dias vamos operar uma manhã 
toda juntos e ao vivo. 

 



PROPOSTA DO CURSO 

Transformar um iniciante em um trader de nível intermediário. O curso será ́
dividido em 3 fases: 

FASE 1 – O curso “De Zero a Trader” que acontecerá na data estipulada. 

FASE 2 – Operação ao vivo com os participantes, para que todos tenham a 
oportunidade de colocar em prática o que foi aprendido. 

FASE 3 - Após o término do curso o aluno ganhará 7 dias de acesso à sala ao 
vivo de operações da www.PrimeInveste.com, para acompanhar o Eduardo Melo 
e operar utilizando a conta demonstração que será concedida a cada aluno. 
Você também será adicionado ao grupo exclusivo no Whatsapp para alunos do 
curso. 

 
CARGA HORÁRIA 

Sábado e domingo: 09h às 17h 
Segunda feira: 09h às 12h 

Pausa no sábado e domingo de 1h +- para almoço. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo I – Introdução 
- Porque operar no mercado financeiro 
- Importância do mercado financeiro nos dias atuais 
- Correto funcionamento e oportunidades de ganho 
- O papel de cada um no mercado, Corretora, CVM, Investidor 
- O que é ser um trader 
- O que fazer para não estar no grupos dos 90% perdedores 
 

 

http://www.primeinveste.com/


Módulo II – Processo de Negociação 
- Controles do Investidor e Processo de Negociação 
- Home Broker e Ferramentas Operacionais 
- Como Comprar e Como Vender 
- Tipos de Ordens 
- Custos Operacionais 
- Horário Operacional 
- A Bolsa é um mercado de Risco? Quebrando Mitos 
- Tipos de Análises – Análise Técnica x Fundamentalista 
- Alavancagem 

Módulo III – Tipos de Mercado e qual o melhor 
- Mercados derivativos 
- Mercado de ações 
- Mercado Internacional 
- Qual o melhor e como escolher 

Módulo IV – Análise Técnica  
- Entendendo os Gráficos 
- Correta Dinâmica dos Preços 
- Notícias e o movimento do Preço 
- Tipos de Gráficos (Barra, candles, linhas) 
- Períodos Gráficos 
- Princípios Teoria de Dow 
- Topos e Fundos 
- Suporte e Resistências 
- Tendência de Alta e de Baixa 
- As 3 tendências 
- LTA e LTB 
- Gaps nos Preços 
- Candlesticks 
- Padrões Gráficos de Continuação e de Reversão 
- Indicadores (Médias Moveis e Volume Financeiro) 
- O que realmente funciona na AT 

 

 



Módulo V – Aspectos Psicológicos 
- Controle Psicológico 
- Gerenciamento de Risco – Stop Loss 
- Aprenda a interpretar os sentimentos das pessoas O que realmente move o 
mercado 

Módulo VI – Estratégias Operacionais 
- Revisão do Conteúdo 
- Juntando tudo analisando gráficos reais 
- Dia a dia do Trader 
- Preparando a sua área de trabalho 
- Instruções gerais para início imediato 

 

 

Qualquer dúvida estamos a disposição no email contato@primeinveste.com 
 
Equipe Prime Investe 
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