
REGULAMENTO 

DESAFIO VIDA DE TRADER 3 

 

1. Objetivo 

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

talentos no mercado financeiro. Ao se inscrever para 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 tenha a chance de fazer parte da equipe                

de traders da ATOM TRADERS 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 (no mínimo 16 anos), o cadastro deverá ser               

realizado em nome de um responsável maior de 18 (dezoito) anos.  

III. 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 31/07/2017 a 16/10/2017. 

II. Para participar, o candidato deve pagar o valor da inscrição via sistema eletrônico             

disponível no site www.vidadetrader.com. Qualquer outra forma de pagamento não          

será aceita. 

III. O curso contempla o aluno ter acesso ao material educacional através de aulas gravadas              

e ao simulador onde será feita sua competição. 

IV. Todo participante tem direito a 10 (dez) dias úteis de competição cujo resultado entrará              

em um Ranking. 

V. Nesta edição do Desafio Vida de Trader o Trader que não tiver bons resultados, poderá               

tentar quantas vezes quiser para melhorar sua posição no Ranking. 

VI. O participante sempre será ranqueado pelo maior resultado, independente da          

quantidade de tentativas que fizer. 

VII. O valor a ser pago para participar do Desafio dependerá do valor dos lotes disponíveis               

no momento em que o trader se inscreve, e também da quantidade de tentativas que               

adquirir.  

VIII. Todo material que será disponibilizado para estudo e o acesso à plataforma            

(“Simulador”) serão enviados no dia 7 de agosto, para quem se inscrever antes dessa              

data. 

IX. Todos que se inscreverem após o dia 7 de agosto receberão os acessos imediatamente              

após a confirmação de pagamento. 

 

http://www.vidadetrader.com/


 

4. O Desafio 

O Desafio é composto por duas etapas: 

 

1ª Etapa – Desafio Online - Classificação 

7 de Agosto a 16 de Outubro 

 

I. A primeira etapa terá a realização de até 10 dias úteis, e o participante terá acesso ao                 

Simulador para efetuar as operações em Bolsa; 
II. Cada participante receberá um limite com valor fictício para realizar operações em bolsa via              

Simulador; 

III. Não há uma meta de ganhos, o participante deverá atingir o maior resultado possível nos 10                

dias disponíveis para operações; 

IV. Será divulgado diariamente o ranking dos participantes do desafio, e caso o participante não              

obtenha um bom resultado, poderá adquirir uma nova chance quantas vezes achar            

necessário; 

V. Os valores não são acumulativos. Se o trader adquirir uma nova chance, não terá o               

resultado somado com o resultado anterior; 

VI. O ranking sempre irá considerar o maior resultado dentre as últimas 5 tentativas que o               

Trader adquiriu; 

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

mini-índice, ações escolhidas pela Atom para o desafio.  

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

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

BM&FBovespa no momento da compra ou venda em tempo real; 
X. Não será permitida alavancagem da carteira; 

XI. Limites Operacionais do Simulador: Posição Máxima 100 mini-contratos ou 20 contratos           

cheio ou até 40 mil ações.  

XII. Serão classificados para a 2º Etapa os 10 participantes que tiverem o melhor resultado              

financeiro entre todos os participantes (10 primeiros no ranking geral); 

 

 

2ª Etapa – Realização Presencial - Final 

6 a 10 de Novembro 

 

I. A segunda etapa é presencial e será realizada de 06/11/2017 a 10/11/2017 (5 dias úteis). 

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

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

período na primeira etapa; 

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

plataforma online durante 05 dias. Só serão consideradas as operações realizadas com dólar,             

mini-dólar, índice e mini-índice e ações escolhidas pela ATOM.  

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 de contratos e de perda serão divulgado até 15 dias antes da final do                

Desafio. 

 

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 primeira 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 

 

IV. Serão considerados vencedores do Desafio Vida de trader 3 os 3 melhores resultados da              

última etapa.  

V. O resultado não é acumulativo.  

 

1º colocado:  

1 semana em Nova York com hotel e hospedagem inclusa  

Curso para mercado americano Atom 

Passe livre por 1 ano para operar em qualquer unidade da Atom. 

3 chances no plano de avaliação MASTER TRADER 

O participante tem o direito de escolher um mês para receber 100% dos lucros, dentro do                

prazo de 12 meses, a partir do momento que ele entrar na mesa real. 

1 Hipnoterapia com Coach 

1 mês de mentoria com Carol Paiffer, Eric Gaigher e Joaquim Paifer. 

1 ano de assinatura do CLUBE ATOM  

Boné exclusivo ATOM  

Camiseta ATOM 

 

2º colocado  

1 curso de mercado americano ATOM 

1 mês para operar ou estudar dentro da unidade Atom de sua escolha  

1 aula exclusiva com Eric Gaigher  

1 aula exclusiva com Carol Paiffer 

1 aula exclusiva com Joaquim Paifer 

1 mês de assinatura do CLUBE ATOM  

Boné ATOM  

Camiseta ATOM  

 

3º colocado  

1 curso Start Atom  



1 semana para operar ou estudar da unidade Atom de sua escolha  

1 coach com Eric Gaigher  

 

 

7. Disposições Gerais 

 

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

durante o período pelo qual se inscreveu. Após esse período, uma nova inscrição será              

necessária para poder acessar a área restrita, material educacional e à próxima chance. 

II. O participante que possuir registro como profissional do mercado financeiro (BM&FBovespa           

ou CVM) poderá concorrer ao desafio, mas terá uma taxa adicional de R$ 500,00              

(quinhentos reais) por mês. 

III. 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. 

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

limite de quantidades de contratos ou ações, ou operar algum ativo que não esteja na               

listagem permitida será eliminado. 

V. O participante poderá refazer o desafio quantas vezes quiser, desde que seja feito o              

pagamento da nova inscrição.  

VI. Será levado em conta o melhor resultado das últimas 5 inscrições feitas pelo participante. 

VII. O resultado não é acumulativo. Sendo assim o resultado do participante é definido dentro              

dos 10 dias operados pelo mesmo.  

VIII. O participante não tem como obrigação operar todos os dias 

IX. Após 10 dias úteis o resultado é fechado e não poderá ser alterado no ranking do desafio  

X. A Atom não se responsabiliza por problemas na plataforma, erros operacionais, instabilidade            

por conexão ou qualquer outro problema. O participante que se sentir de alguma forma              

prejudicado será reembolsado pelo valor da inscrição do 1º lote e não poderá participar              

novamente do desafio.  

XI. A Plataforma utilizada para o desafio não é a mesma da avaliação da Atom. 

XII. O desafio não garante a vaga na Atom. 

 

 

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. 

 


