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Conceito

 Resume-se no desenvolvimento do trader, exemplificando situações emocionais que 
contribuem e prejudicam seu resultado operacional;

 Com isso a palestra traz aos profissionais, diferentes atitudes para aprimorar as suas 
habilidades no mercado.



Desafios

Fatores psicológicos de risco:

 Ter medo de errar e perder dinheiro;

 Julgar comportamento do mercado;

 Falta de informação;

 Pressa para ganhar dinheiro;

 Operar de acordo com o seu tamanho;

 Considerar seus aspectos pessoais para 
determinar o seu perfil operacional;

 Buscar consistência.



Motivação

 Ganhos;

 Horário flexível;

 Trabalhar de qualquer lugar;

 Oportunidade na alta/ baixa.



Atitudes

 Ter e executar seu plano;
 Perseverança;
 Paciência;
 Não querer controlar o mercado;
 Predisposição à atitudes vencedoras;
 Se auto avaliar sempre de acordo com o mercado.



Ambição Negativa

 Eu preciso ganhar dinheiro;

 Tudo ou nada;

 Querer ganhar no dia o que pretende ganhar no mês;

 Vícios das operações erradas e do próprio trabalho;

 Querer operar tudo;

 Tentação.



Ambição Positiva

 Aprendizado;

 Trabalhar por conta própria;

 Seguir o plano estratégico;

 Ter saúde e aproveitar a família;

 Especializar-se;

 Estar seguro de suas ações.



Estado Emocional

 Ter medo de errar; 

 Querer oscilação/ spread maior que o mercado;

 Enriquecimento precoce/ trabalhar com lote grande;

 Preço médio.



Tortura

 Eu não posso perder;

 Torcedor, perder a razão para operar sua decepção;

 Querer adivinhar o mercado; 

 Alto grau de stress, nervosismo, envolvimento 
emocional;

 “A culpa é do robô, eu não deveria ter vindo, o mercado 
está ruim hoje...”

 O inimigo é você mesmo;

 Sentir-se preso no seu mundo dando desculpas.



Aprendizado

 Deixar de trabalhar na perda e seguir o plano/ estratégia;

 Trabalhar de acordo com a oscilação que o mercado oferece;

 Trabalhar de acordo com seu tamanho e com o que o mercado oferece;

 Não opere quando não estiver bem emocionalmente;

 Seja realista e não entre em conflito com o mercado;

 Dar a cara ao mundo, não tenha medo.



Equilíbrio Emocional

Unindo equilíbrio emocional e ações no trader:

 Sentir (espiritual)

 Pensar (emocional)

 Agir (corpo)



Sentir

Entrar em sintonia com o desejo de alcançar os objetivos diários: pessoais e espirituais:

 Sentir-se capaz;
 Sentir-se bem;
 Sentir-se preparado;
 Desejar sim que dê certo;
 Estar calmo.



Pensar

Entender o mercado a cada movimento que acontece: 

 Alta;
 Baixa;
 Lateral;
 Comprar a um preço e vender dobrado no outro para pegar a volta deste movimento; 
 O momento certo para agir.



Agir

Colocar em prática as situações que visualizou e colher os frutos desta sintonia.



Ajuste Ideal do Trader

 Realismo;

 Foco;

 Tranquilidade;

 Confiança em si mesmo;

 Percepção;

 Crença.



Tipos de Trader

• Position Trader;

• Swing Trader;

• Day Trader;

• Scalper Trader.



ProgramadeTradersMundo Trader

MASTER
Master Opções
Master Futuros
Master Trader

AVANÇADOS
Opere Day Trade em Dólar Ao Vivo
Opere Day Trade em Ações Ao Vivo
Opere Day Trade em Opções Ao Vivo
Opere Mini Índice Ao Vivo

INTERMEDIÁRIOS
Formação em Análise Técnica (FAT)
Formação de Traders

BÁSICOS
Introdução ao Day Trade

http://www.xpeducacao.com.br/mundo-trader.aspx

http://www.xpeducacao.com.br/mundo-trader.aspx


1º Módulo: Introdução ao Day Trade

Próximas datas: 5 a 9 de janeiro

Horário: das 19h às 22h

Conteúdo:

 Introdução ao Mercado de Capitais
 Introdução ao Mercado de Derivativos

 Introdução à Análise Técnica
 Introdução à Plataforma de Negociação e ao Book de Ofertas

 Questões Operacionais

Transmissão: Ao Vivo pela Internet

Valor: R$700,00



2º Módulo: FAT (Formação em Análise Técnica)

Próximas datas: 01 a 12 de dezembro (terminou na semana passada)

Horário: Teoria - das 19h às 22h e Prática – das 9h30 às 12h30

Conteúdo:

 Conceitos básicos de análise técnica
 Fundamentos da análise técnica

 Estratégias no day trade
 Análises no mercado à vista
 Estratégias de swing trade

 Como utilizar os gráficos a seu favor
 Aspectos mentais do trader

 Análise técnica para derivativos
 Day trade ao vivo (Práticas)

Transmissão: Temos a gravação disponível para comercialização.

Valor: R$2.900,00



2º Módulo: Formação de Traders

Próximas datas:
Presencial – 12 a 23 de janeiro + 1 mês de CDT Presencial

Online – 09 a 20 de março + 2 semanas de CDT Online

Horário: 
Teoria - das 19h às 22h

Prática – das 9h às 18h de seg a sex

Conteúdo:
 Trading Comportamental: As Atitudes do Trader Vencedor

 As Ferramentas do Trader: Uma Visão Realista
 Day Trade em Ações
 Day Trade em Opções
 Day Trade em Dólar

 Estratégias Operacionais de Trading
 Algoritmos: O Que São e Como Podem Auxiliar o Trader

 Entendendo a Dinâmica do Book de Ofertas

Valor: 
Presencial - R$3.850,00

Online - R$2.900,00



Centro de Desenvolvimento de Traders (CDT)

É um ambiente controlado de
aprendizado, onde irá desenvolver
suas habilidades operacionais na
prática, operando no mercado real,
com limites preestabelecidos e com
auxílio de um tutor gabaritado que irá
auxiliá-lo nas operações ao longo do
pregão. O CDT é estruturado em 3
níveis (Básico, Intermediário e
Avançado) e sua evolução aos níveis
seguintes dependerá do seu
desempenho operacional, até alcançar
a preparação necessária para operar
como um trader profissional.



3º Módulo: Curso Prático de Day Trade em Ações

Próxima data: 27 a 30 de janeiro

Horário: 
27/01 - das 19h às 22h

28/01 a 30/01 – das 9h45 às 14h

Conteúdo: 
 Curso de especialização  no mercado à vista

Professor:
 Trader profissional há mais de 15 anos. Com 2 anos de experiência como 

AAI, Lazzarato é uma das maiores sumidades no Mercado à Vista e Análise 
de Book de Ofertas. Seu sucesso profissional comprova que é possível 
viver do mercado, sendo os ganhos nas operações a principal fonte de 

renda. Suas estratégias são baseadas no método Tape Reading/ Fluxo de 
Ordens. 

Transmissão: Ao Vivo pela Internet

Valor: R$1.900,00



Personal Trader

Aulas particulares com conteúdo exclusivo para atender a sua necessidade !!!

Data e Horário: alinhado com o professor de acordo com a sua disponibilidade

Professores: 
Bruno Fonseca, Bruno Lazzarato, Caio Sasaki, Cleber Rocha Hajnal, Danilo Zanini, Edgard 

Kanashiro, Fernando Rodrigues, Gustavo Carrizo, Guto Ceravolo, João Jensen, Leonardo Alencar, 
Rafael Tardoque, Rodrigo Cotta, Rodrigo Santoro, Rogério Figurelli, Thiago Souza

Nível: Todos

Transmissão: Presencial e Ao Vivo pela Internet

Valor:

HORAS PACOTE HORA/AULA

4 horas R$ 1400 R$ 350

10 horas R$ 3000 R$ 300

20 horas R$ 5000 R$ 250



Contato Educacional

Solicite um teste de nivelamento sem compromisso !!!

E-mail: 
mundotrader@xpe.com.br

Tels.:
(11) 3238-6535 / 3004-3700 / 0800 723 3700

Site:
www.xpeducacao.com.br

mailto:mundotrader@xpe.com.br
http://www.xpeducacao.com.br/


Conclusão

“ O Segredo do Sucesso é Saber algo 
Que Ninguém mais Sabe”



Cleber Rocha Hajnal
cleber.rocha@xpi.com.br

(11) 3238-6560

Thank
You


