
REGULAMENTO 

DESAFIO VIDA DE TRADER II 

 

1. Objetivo 

Vida de Trader é um curso online (“Curso”) que tem o objetivo de captar e treinar novos 

talentos no mercado financeiro. Ao comprar o curso, o participante ganha automaticamente 

o direito de participar do Desafio Vida de Trader (“Desafio”), onde poderá aplicar o 

conhecimento obtido no curso Vida de Trader. Com critérios de avaliação modernos e 

eficientes, o Desafio tem o intuito de que ao fim da competição, o participante tenha sido 

testado e analisado pelos avaliadores, e integre a equipe de traders da ATOM S.A.. 

 

2. Requisitos para participação 

I. É permitida a participação de todo e qualquer candidato, pessoa física, maior de 18 

(dezoito) anos de idade, que preencha as condições de participação estabelecidas neste 

regulamento.  

II. Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser realizado em nome 

de um responsável maior de 18 (dezoito) anos. 

III. Os Traders que hoje já fazem parte da mesa de operações da ATOM S.A. não poderão 

participar do Desafio Vida de Trader. 

IV. É vedada a participação de qualquer candidato que sofreu processo que tenha por 

objeto a realização de operações com Valores Mobiliários, crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional, nem tenha sido alvo de investigação relacionada ao crime de 

lavagem de dinheiro; 

 

3. Inscrições 

I. As inscrições para o curso deverão ser feitas no site www.vidadetrader.com no período 

de 01/08/2016 a 31/08/2016. 

II. Para participar, o candidato deve pagar o valor do lote vigente da inscrição via sistema 

eletrônico disponível no site www.vidadetrader.com. Qualquer outra forma de 

pagamento não será aceita. 

III. O valor do Curso é de R$ 899,00 (Oitocentos e noventa e nove reais), e poderá ser 

vendido com desconto em 1º lote no valor de R$ 699,00 ou 2º lote no valor de R$ 

799,00 nas quantidades a serem definidas pela ATOM S.A.. 

IV. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até dois dias úteis, o 

participante receberá um acesso com login e senha à área restrita com material 

educacional, cursos, palestras, treinamentos, bem como acesso ao Desafio.  

V. Ao efetivar a inscrição o participante já terá acesso ao Simulador Online da ATOM 

(“Simulador”) para iniciar os treinos. 

 

 

4. O Desafio 

O Desafio é composto por três etapas: 

 

1ª Etapa – Realização Online - Classificação 

De 12 a 30 de Setembro de 2016 

http://www.vidadetrader.com/


 

I. A primeira etapa terá a realização de até 15 dias úteis, e o participante terá acesso ao 

Simulador para efetuar as operações em Bolsa. 

II. Cada participante receberá um valor fictício para realizar operações via Simulador.  

III. O participante deverá realizar operações no mínimo de 10 dias úteis. 

IV. Só serão consideradas as operações realizadas com contratos de dólar, mini-dólar, índice e 

mini-índice. 

V. O participante só poderá realizar operações day trade (compra e venda no mesmo dia). 

VI. Todas as operações levarão em conta o último preço do ativo disponibilizado na 

BM&FBovespa no momento da compra ou venda em tempo real. 

VII. Não será permitida alavancagem da carteira. 

VIII. Limites Operacionais do Simulador: 

a. Posição Máxima 50 mini-contratos ou 10 contratos cheio 

b. Limite de Perda Diária: R$ 3.000,00 

c. Limite de Perda Total: R$ 4.500,00 

IX. Ao atingir os limites de perda diária ou total no Simulador o participante será eliminado do 

Desafio. 

X. O participante precisa fechar 45% dos dias positivos, e um dia não pode representar mais de 

50% do total de ganhos; 

XI. Serão classificados para a 2º Etapa os 50 participantes que tiverem o melhor resultado 

financeiro entre todos os participantes que atingiram a meta de ganhos total que é de R$ 

9.000,00 (nove mil reais). 

 

2ª Etapa – Realização Online - Treinamento 

De 03 a 28 de Outubro de 2016 

 

I. A segunda etapa terá a realização de até 30 dias corridos, e o  participante receberá vídeo-

aulas e material para treinamento para se preparar para a terceira e última etapa. 

II. Durante o mês de treinamento, cada participante receberá um valor fictício para realizar 

operações em via Simulador.  

III. O participante deverá realizar operações no mínimo de 10 dias úteis. 

IV. Só serão consideradas as operações realizadas com dólar, mini-dólar, índice e mini-índice. 

V. O participante só poderá realizar operações day trade (compra e venda no mesmo dia). 

VI. Todas as operações levarão em conta o último preço do ativo disponibilizado na 

BM&FBovespa no momento da compra ou venda em tempo real. 

VII. Não será permitida alavancagem da carteira. 

VIII. Limites Operacionais do Simulador: 

a. Posição Máxima 50 mini-contratos ou 10 contratos cheio 

b. Limite de Perda Diária: R$ 3.000,00 

c. Limite de Perda Total: R$ 4.500,00 

IX. Ao atingir os limites de perda diária ou total no Simulador o participante será eliminado do 

Desafio. 

X. O participante precisa fechar 45% dos dias positivos, e um dia não pode representar mais de 

50% do total de ganhos; 



XI. Todo participante que participar do Treinamento já tem uma vaga disponível como Trader 

na ATOM, desde que atinja 80% do resultado da meta. 

XII. Serão classificados para a 3º Etapa os 10 participantes que tiverem o melhor resultado 

financeiro entre todos os participantes durante o treinamento. 

 

3ª Etapa – Realização Presencial 

De 31 de Outubro a 14 de Novembro de 2016 

 

I. A terceira etapa é presencial e será realizada de 31/10/2016 a 14/11/2016 (10 dias úteis). 

II. O local de realização desta etapa será definido posteriormente. 

III. Estão classificados para a terceira etapa os 10 participantes com melhor resultado no 

período do treinamento (segunda etapa), e já terão vaga garantida na equipe de Traders da 

ATOM S.A. 

IV. Nesta etapa, cada participante receberá um valor real para realizar as operações via 

plataforma online durante 10 dias. Só serão consideradas as operações realizadas com dólar, 

mini-dólar, índice e mini-índice. 

V. Todas as operações levarão em conta o último preço do ativo disponibilizado na 

BM&FBovespa no momento da compra ou venda em tempo real. 

VI. Não será permitida alavancagem da carteira. 

VII. Limites Operacionais da Plataforma: 

a. Posição Máxima 50 mini-contratos ou 10 contratos cheio 

b. Limite de Perda Diária: R$ 3.000,00 

c. Limite de Perda Total: R$ 3.000,00 

VIII. Ao atingir os limites de perda diária ou total na Plataforma o participante será eliminado do 

Desafio. 

IX. O participante precisa fechar 45% dos dias positivos, e um dia não pode representar mais de 

50% do total de ganhos; 

X. Nesse período, também serão avaliadas disciplina, foco e visão de mercado dos 

participantes; 

 

5. Regras Gerais – Etapa Presencial 

 

I. As despesas do participante, tais como deslocamento, hospedagem, acomodação ou outros 

que possam ocorrer na etapa presencial não está incluso no valor pago pelo Curso, sendo de 

responsabilidade do participante. 

II. Caso o participante não possa ou não queira, por qualquer motivo, participar da etapa final 

presencial será convocado o próximo do ranking de resultado da segunda etapa. 

III. O participante poderá ser desclassificado da Etapa presencial caso não seja localizado pela 

ATOM ou caso não atenda os critérios deste Regulamento, quanto ao envio de 

documentação ou outra que possa ocorrer. 

 

 

6. Classificação e Premiação 

I. Os três primeiros colocados na terceira etapa serão os vencedores do Desafio Vida de 

Trader. 



II. O primeiro colocado, com maior rentabilidade, receberá 100% dos lucros gerados por todos 

os participantes durante a terceira etapa do Desafio, bem como: 

a. Vaga na mesa de operações da ATOM S/A com um plano inédito: posição máxima de 

100 mini-contratos ou 20 contratos cheio (Dólar ou Índice), equivalente ao valor de R$ 

3.000.000,00 (Três Milhões de Reais) para operar contratos de dólar e índice pelo 

período de um mês, onde o resultado gerado será 100% do Trader. 

III. A premiação para o segundo e terceiro colocados será: 

a. Segundo lugar: Vaga na mesa de operações da ATOM S/A com um plano inédito - 

posição máxima de 75 mini-contratos ou 15 contratos cheio (Dólar ou Índice); 

equivalente ao valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) para operar contratos 

de dólar e índice pelo período de um mês, onde o resultado gerado será 100% do 

Trader. 

b. Terceiro lugar: Vaga na mesa de operações da ATOM S/A com o plano MAX Trader - 

posição máxima de 50 mini-contratos ou 10 contratos cheio (Dólar ou Índice); 

equivalente ao valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) para operar contratos de 

dólar e índice pelo período de um mês, onde o resultado gerado será 100% do Trader. 

IV. Durante a terceira etapa acontecerá uma votação online, onde os traders participantes 

receberão votos do público. O mais votado receberá uma premiação surpresa, que será 

divulgada posteriormente.  

 

7. Ingresso na Equipe ATOM 

I. O participante não pode ter sofrido processo que tenha por objeto a realização de 

operações com Valores Mobiliários, nem crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, nem 

tenha sido alvo de investigação relacionada ao crime de lavagem de dinheiro. 

II. O participante se compromete em realizar todos os treinamentos e/ou certificações 

eventualmente necessárias ao ingresso na equipe. 

III. Os vencedores do Desafio não terão qualquer vínculo trabalhista com a ATOM S.A. não 

serão subordinados a ninguém, não terão a obrigatoriedade de frequência e/ou 

habitualidade de presença nas instalações da ATOM S.A.  

IV. O ingressante como trader na ATOM S.A. terá os mesmos limites operacionais e metas do 

Desafio. 

V. Os limites disponíveis para operações poderão ser retirados de qualquer vencedor à 

qualquer momento pela ATOM S.A., por conta de desempenho e/ou qualquer outro critério 

de avaliação. 

VI. Os Traders ganhadores receberão cada 100% do lucro líquido gerado pelas operações que 

realizarem durante o primeiro mês de operações, após esse período as comissões sofrerão 

alteração conforme tabela já praticada na ATOM S.A. 

VII. Em caso de rentabilidade positiva líquida das operações, o valor devido será pago, 

mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente. A eventual performance negativa 

de cada um dos traders deverá ser compensada nos meses subsequentes. 

VIII. O período da premiação poderá ser prorrogado mediante acordo entre as partes. 

IX. Após o período da premiação, o limite para operações e o valor de participação nos lucros 

das operações poderá ser revisto pela ATOM S/A, cabendo a cada vencedor continuar na 

equipe em caso de concordância, ou em caso de discordância sair da equipe. 

 



 

8. Uso de Imagem 

 

O participante, desde o aceite deste regulamento, declara e autoriza o uso de imagem em 

todo e qualquer material entre fotos, resultados, documentos e vídeos, para ser utilizada em 

campanhas promocionais e institucional pela ATOM S.A., sejam essas destinadas à 

divulgação ao público em geral dentro da programação da empresa.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: fotografias, 

vídeos, filmagens, televisão, site, mídias sociais, internet.  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem 

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer 

outro. 

 

9. Disposições Gerais 

 

I. O acesso à área restrita do site, material educacional e ao Desafio estará liberado somente 

durante a duração do mesmo pelo qual se inscreveu. Após esse período, uma nova inscrição 

será necessária para poder acessar a área restrita, material educacional e ao próximo 

desafio. 

II. O participante é responsável pela leitura dos termos de uso da Plataforma Online e concorda 

com eles de antemão através de sua participação no desafio gratuito oferecido com a 

compra do curso Vida de Trader. 

III. Qualquer participante que não cumprir com as regras operacionais durante o Desafio, como 

os limites de perda diária, limite de perda máxima da conta e limite operacional por contrato 

será eliminado. 

IV. Os participantes que não forem classificados na 1ª Etapa, ainda poderão continuar operando 

na plataforma simulada até completar 30 dias corridos. Caso ao final do período o 

participante tiver cumprido com todas as regras e atingido o objetivo de ganho do simulador 

conforme regulamento disponível no site www.atomeducacional.com.br este poderá ser 

convocado para treinamento e ter a possibilidade de ingressar na equipe de traders da 

ATOM S.A., porém não estará mais concorrendo no Desafio. 

V. Os participantes que não forem classificados na 2ª etapa, ainda poderão continuar em 

treinamento para ingresso na mesa de Traders da ATOM.  

http://www.atomeducacional.com.br/

