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“Operar no mercado é
‘mole’, é só comprar
Vale e Petrobras que
não TEM erro”

A Trader Brasil conta como uma aluna quase perdeu 50% de seus
investimentos pensando dessa forma
p o r F r a n ci s c o Tr a m u j a s

O

site Trader Brasil, que também é uma Escola de
Investidores, foi criado em 2004 a partir dos eventos da Expo Trader Brasil & Congresso Internacional de
Gestores e Operadores do Mercado de Capitais. Iniciado
em maio daquele ano, o evento é uma espécie de reality
show do mercado financeiro, em que traders e autores
internacionais operam ao vivo, além de apresentarem
suas técnicas.
Com o sucesso do evento, o professor Flávio Lemos
percebeu que o público brasileiro tinha uma grande
carência de informações sobre educação financeira de
qualidade e, assim, ajudou a criar a Trader Brasil Escola
de Investidores, preenchendo a lacuna que, segundo ele,
existia – e ainda existe – entre a teoria e a prática no
mercado de capitais.
A Trader Brasil investe esforços na prestação de
educação de qualidade, independente, sem vínculos
com corretoras ou interesses secundários. Ela defende a
educação de nível Premium, indo do básico ao avançado,
com total foco na satisfação do cliente e comprometimento com o aprendizado do aluno. Por acreditar tanto
em seu método de ensino, hoje todos os funcionários da
Trader Brasil são ex-alunos, o que, para a escola, é um
grande motivo de orgulho.
O site apresenta informações sobre cursos, consultoria
on-line (para aprendizagem e reciclagem dos operadores),
Clube de Investimentos da Gestão TB Ficus (www.trader-
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brasil.com/pdf/apresentacaotbficus.pdf) para as pessoas que
não desejam cuidar sozinhas de seu dinheiro e pretendem
alcançar maior rentabilidade de seu patrimônio no médio
e longo prazos. É possível encontrar ainda palestras gratuitas da Expo Trader Brasil dos anos anteriores, blog do
trader com várias dicas, fórum de discussões e algumas
análises diárias.
O site possui também links que permitem acessos diretos
a sites de relacionamento como o Twitter e o Facebook a
fim de dinamizar a interatividade entre os investidores e a
escola. Além disso, disponibiliza vídeos com análises sobre
o mercado em geral como o Índice Futuro da Bovespa, S&P,
Dow Jones e Dólar Futuro.

Destaques

Os destaques do site são os cursos. Entre eles, Lemos destaca
“a análise técnica como chamariz para atrair investidores
incautos, pois os mais experientes sabem que existem
outros fatores que implicam no sucesso de uma operação
e que vão muito além de um simples estudo gráfico, bem
como a análise condicional, gestão de risco e uma triagem
fundamentalista das empresas a serem escolhidas”.
Na lista dos cursos mais avançados, estão o intensivo
de opções utilizando volatilidade, estratégias de long &
short, análise técnica avançada e os cursos de imersão para
a formação de trader e investidores.

Convite ao leitor

Para convidar o leitor a conhecer o
site Trader Brasil, Lemos cita uma
frase de Benjamin Franklin: “Não há
investimento mais rentável que o do
conhecimento”.
“Isso reflete diretamente na preparação que precisamos ter antes
de entrarmos em qualquer tipo de
investimento. Quando abrimos um
negócio, devemos saber sobre o ramo
de atividades, e isso não é diferente
quando se trata do mercado financeiro.
Lembrem-se de que, quando vamos
jogar poker e não sabemos quem é o
pato da mesa, é porque consequentemente nós somos o pato”, finaliza.

Qual é o próximo passo?

“A Trader Brasil tem a missão de democratizar a educação financeira no País,
ou seja, é uma missão colossal, já que temos o compromisso de adentrar de leste
a oeste e de norte a sul no País”, comenta.
Em uma rápida análise, Lemos constata que o Brasil tem um exército de jovens e adultos que precisam ser “alfabetizados financeiramente”,
pois, para que um país seja forte, ele precisa de educação e hábitos de
poupança e/ou investimentos de sua população. Pensando nisso, um dos
projetos da Trader Brasil é o módulo de cursos on-line, que está em fase de conclusão, em que qualquer pessoa poderá fazê-los a seu tempo.

Fato curioso

A Trader Brasil possui uma grande diversidade de alunos: advogados, dentistas,
militares, médicos, engenheiros, fazendeiros, comerciantes, políticos, empresários, jogadores de futebol e até ex-big brothers (participantes do reality show
apresentado pela Rede Globo).
Lemos relata que, durante uma aula, uma “ex-sister” disse: “Operar no mercado
financeiro é ‘mole’, é só comprar Vale e Petrobras que não há erro”. Essa frase
foi dita em maio de 2008, antes de a aluna ter iniciado o curso de imersão para
formação de trader. Mais tarde, ela agradeceu, pois no curso foi alertada sobre
um possível topo de mercado e não amargou um prejuízo de mais de 50%.
“Curioso também que dois de nossos melhores alunos são duas senhoras
de mais de 65 anos. As mulheres são disciplinadas para investir, pois querem
comprar bolsas, vestidos, etc. Então, para isso, precisam seguir o planejamento”, brinca Lemos. Ao contrário de boa parte dos homens, que são torcedores
natos, torcem para tal ação voltar a subir como se fosse para tirar o Vasco da
“segundona” ou levar o Corinthians ao Bi mundial.

Lançamento neste mês
Na Bienal do Livro, que
acontecerá neste mês, será lançada pela Editora
Campus/Elsevier a Coleção
Trader Brasil, com o primeiro
volume chamado Análise
técnica clássica: estratégias,
técnicas e novidades da Expo
Trader Brasil, de autoria do
professor Flávio Lemos. A
obra tem o objetivo de auxiliar na formação de novos
analistas, bem como servir
de consulta para estudo de
provas de certificação da
Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento
do Mercado de Capitais (Apimec) e da Market Technician
Association (MTA)

@

Visite o blog:
www.traderbrasil.com

Flávio Lemos é professor, CMT, MBA, engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), MBA em finanças e mercado de capitais pela Fundação Getulio Vargas (FGV), com certificado Series 7, 24 e 4 da National Association of Securities
Dealers dos EUA (NASD), Series 3 da National Futures Association (NFA) e Associação Nacional das Corretoras de Valores, Câmbio
e Mercadorias (Ancor). Além de instrutor master de trading graduado pela Trading Academy da Califórnia, EUA.
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