REGULAMENTOS GRUPO TRADING EDUCAÇÃO FINANCEIRA
REGRAS GERAIS:
1. Todo trader ou participante tem a responsabilidade de ler o regulamento e regras gerais e concorda com
eles ao comprar qualquer plano.
2. O trader ou participante está ciente de que todos os acessos aos sistemas é de uso individual e exclusivo,
sendo assim assume toda a responsabilidade pelo fornecimento ou acesso de terceiro assumindo assim
tomar os devidos cuidados para que ninguém consiga acesso ao seu sistema, visando assim a
responsabilidade de toda e qualquer operação realizada pelo acesso do usuário.
3. O trader ou participante deixa isento a responsabilidade do Grupo Trading Educação Financeira por
qualquer inconveniente que possa ocorrer na estrutura como a queima de algum componente do hardware
pessoal, falta de energia, falha em algum equipamento e problemas da mesma natureza ou alguma outra
diﬁculdade que acarrete em alguma falta de execução por parte do trader ou participante, que não está na
alçada do Grupo Trading Educação Financeira.
4. O trader ou participante aceita e concorda que o sistema de operações de envio de ordens tanto no
simulador quanto plataforma real pode por algum motivo sofrer instabilidades e/ou interrupções deixando
assim sem acesso e deixando assim o Grupo Trading Educação Financeira isenta de qualquer culpa ou
responsabilidade por essas instabilidades, e também isenta de qualquer indenização ou reembolso por
problemas causados pelas instabilidades e/ou interrupções que possa ocorrer.
5. Esse regulamento poderá sofrer alteração como adicionar, remover, alterar qualquer informação, preço,
funcionamento, condições de pagamento, regras, termos de uso ou qualquer informação pertinente ao
Grupo Trading Educação Financeira, esse direito está reservado ao Grupo Trading Educação Financeira a
qualquer momento sem aviso prévio.
6. Ao aceitar e concordar com esse regulamento o trader ou participante declara que está ciente que em
momento algum será entregue qualquer valor em espécie ou bens ou qualquer outra forma de valor, todo e
qualquer valor está ligado a limites para serem considerados para as operações no mercado de acordo com
o parâmetro estipulado nos planos disponíveis no Grupo Trading Educação Financeira.
1. O QUE É NECESSÁRIO PARA A INSCRIÇÃO?
a. A inscrição poderá ser realizada a qualquer participante pessoa física, que tenha a idade mínima de 18 anos.

b. Ao efetuar sua inscrição e ter passado por nossa avaliação, a equipe irá entrar em contato através do email em até 3 dias úteis para o preenchimento de um formulário para que possamos dar continuidade no
processo de aquisição a conta real, registro na plataforma e detalhes ﬁnais.
c. Após o envio dos dados preenchidos o trader ou participante irá receber em até 3 dias úteis os dados e
orientações para que possa acessar a plataforma e assim começar os treinamentos e no términio poderá ir
para mesa real.
d. Caso necessário o trader ou participante poderá remarcar o inicio da sua avaliação em até 30 dias desde
que seja avisado previamente e formalizando por e-mail para a equipe da Grupo Trading Educação
Financeira.
e. Caso o trader ou participante possua alguma certiﬁcação proﬁssional de mercado ativo na CVM ou
BM&FBOVESPA como CGA, CPA-10, CPA-20,CFA ou qualquer ligada ANBIMA, Agente Autônomo de
Investimentos ou qualquer outra que pode acarretar no custo adicional de R$ 500,00 por mês está ciente e
concorda que terá de arcar com esse custo adicional para acesso a plataforma.
f. O trader ou participante que não nos notiﬁcar ou omitir qualquer certiﬁcação citada acima irá receber a
cobrança futuramente e será imediatamente eliminado da avaliação.
g. Não será aceito a inscrição de qualquer trader ou participante que tenha algum processo em curso com a
B3 ou CVM por operações no mercado ﬁnanceiro ou qualquer processo com o cunho de lavagem de

dinheiro, estelionato e fraude de qualquer espécie de ação.
2. COMO FUNCIONA O PROCESSO PARA MESA REAL
a. Ao receber o simulador o trader ou participante será inserido em um cenário real porém em uma
plataforma simulador, onde os preços de todos os ativos seguirão em tempo real com o mercado, as
operações são iniciadas e devem ter encerramento no mesmo dia sendo assim não podendo ultrapassar o
horário do pregão, todas as operações devem ser encerradas até 15 minutos antes do fechamento do
pregão, caso não seja feita pelo usuário ao Grupo Trading Educação Financeira se reserva o direito de
encerrar automaticamente qualquer operação em aberto a preço de mercado e o trader ou participante
poderá ser eliminado da avaliação caso seja recorrente.
b. Não será liberado contratos ou margem além do que a contratada, o usuário terá um limite de contratos a
ser negociado e o mesmo ﬁca livre para ﬁcar exposto com o número máximo ou mínimo de contrato,
seguindo assim os parâmetros estipulados.
c. Os custos operacionais também serão contabilizados durante o período de avaliação como a corretagem,
emolumentos que seguira os valores já estabelecidos.
d. Todas as operações devem ser feitas única e exclusivamente pela plataforma e na conta que iremos
disponibilizar para o trader ou participante, não existe a possibilidade de contabilizar o desempenho durante
a avaliação por outra plataforma que não seja a disponibilizada pela Grupo Trading Educação Financeira.
3. REGRAS GERAIS DA AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO
a. Após o início da simulação na conta DEMO será liberado para o trader ou participante a plataforma
simulador com os parâmetros já pré-estabelecidos na inscrição, onde será estabelecido a quantidade de
contrato, perda diária, perda máxima, meta para aprovação e mínimo e máximo de dias de operação.
b. O número mínimo são de 20 dias operados visando avaliar a consistência nos resultados apresentados
pelo trader ou participante, é necessário que tenha uma constância nas operações e não um dia isolado,
passando esses dias ele terá o acesso a conta real, assim com operações reais.
c. Metas e condições para a aprovação: o Trader terá que atingir um resultado equivalente a 70% de acertos,
dentro de uma meta ﬁnanceiro no valor de R$ 1.100,00
d. Se caso o trader ou participante não tiver um resultado positivo na conta demonstração, sugerimos que
ele passe pelo processo de 20 dias de operação novamente para que possa ser aprovado.
4. PLANOS EM CONTA REAL
Estágios: Nível 1 - Período de 30 dias (em média 20 dias operados)
Repasse para o Trader 80%
contratos operados (01)
Limite de perda diária R$ 100,00
Margem de Garantia (limite de perda mensal) R$ 600,00
Estágios: Nível 2
Repasse para o Trader 80%
contratos operados (01 a 05 )
Limite de perda diária R$ 160,00
Margem de Garantia (limite de perda mensal) R$ 800,00
Estágios: Nível 3
Repasse para o Trader 80%
contratos operados (05 a 10)
Limite de perda diária R$ 200,00
Margem de Garantia (limite de perda mensal) R$ 1.000,00

Estágios: Nível 4
Repasse para o Trader 80%
contratos operados (10 a 20 )
Limite de perda diária R$ 300,00
Margem de Garantia (limite de perda mensal) R$ 1200,00
1. O trader ou participante aprovado irá receber por e-mail um formulário para que possa preencher e assim
gerado o contrato de prestação de serviço, e assim assinado e enviado junto com os documentos
necessários.
2. Só após o contrato assinado e os documentos devidamente validados será possível o início do trader ou
participante começar suas operações em nome da Grupo Trading Educação Financeira com a conta e a
plataforma real.
3. O trader ou participante não terá qualquer vínculo trabalhista conosco, não será obrigatório qualquer
condição como executar as operações em algum local especíﬁco, horário, dias operados não terão
obrigatoriedade.
4. O trader ou participante começará com os mesmos parâmetros que foram utilizados na avaliação,
podendo ser alterado posteriormente conforme tabela de crescimento.
5. O trader ou participante tem ciência e concorda com os custos operacionais como corretagem,
emolumentos e plataforma ou qualquer valor que possa futuramente vir a se tornar um custo operacional.
6. O trader tem a opção de efetuar um pagamento avulso da plataforma no início do mês ou retirar da
margem disponibilizada para realizar as operações ou retirado do lucro bruto nos meses posteriores ao
primeiro mês de operação onde não possui operações ainda realizadas assim sem lucro.
7. De regulamento o trader terá o repasse de 80% do resultado líquido das operações.
8. O Trader que atingir o limite de perda diária será automaticamente bloqueado de realizar operações e só
poderão voltar a operar no outro dia, caso ainda tenha saldo para operar, caso ele atinja o limite máximo de
perda será eliminado da mesa real tendo assim que refazer a inscrição e a avaliação novamente. nesse
caso especiﬁco se for de acordo do trader e do Grupo Trading Educação Financeira, ele poderá arcar com o
valor perdido e continuar, caso não aceite, e quiser entrar novamente na mesa, terá que pagar um valor de
trezentos e noventa reais (R$ 390,00) e passar por uma nova avaliação.
9. O Grupo Trading Educação Financeira tem o direito de caso seja notado algum ato ilícito ou má conduta
ou qualquer outra avaliação pela equipe de retirar o trader ou participante a qualquer momento. Caso o
trader tenha algum saldo positivo ele irá receber a sua porcentagem de repasse caso contrário não recebera
nada e o Grupo Trading Educação Financeira é isenta de qualquer custo ou reembolso.
10. Os pagamentos em caso de resultado líquidos positivos serão pagos mensalmente entre o dia 05 ao 08
do mês subsequente.
11. Caso o trader termine o mês com um resultado líquido negativo porém não atinja o limite máximo de
perda, esse saldo negativo será carregado para o próximo mês, sendo assim o limite de perda máxima
reduzido.
12. A margem estabelecida no primeiro mês, que é um mês de acompanhamento diário por nossa equipe e
de R$ 600,00 (seiscentos reis) sendo aumentada de acordo com desenvolvimento do trader, e sendo
estabelecida diretamente e unicamente pela Grupo Trading Educação Financeira.
CUSTOS OPERACIONAIS
Após o fechamento do mês com o resultado bruto do trader será aplicado os custos e obter o lucro líquido,
da seguinte forma:
Lucro Líquido = Resultado Bruto Mensal – Custos Operacionais – Plataforma – Imposto day-trade
O imposto sobre day-trade atual é de 20% do resultado bruto do trader no mês.

