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Agradecemos seu interesse no Projeto Trader Profissional. Ao se inscrever e aderir ao Projeto Trader Profissional você 
aceita os termos e condições descritos a seguir. 
 
Antes de prosseguir, é fundamental que você leia e compreenda todos os termos e condições que regulam a aquisição 
e critérios de avaliação do Projeto Trader Profissional. Ao se inscrever, você estará legalmente vinculado a todos os 
termos e condições aqui presentes. Caso não concorde ou tenha qualquer dúvida sobre as regras aqui previstas, antes 
de se inscrever, você deverá entrar em contato com nosso suporte. Será um prazer atendê-lo! 
  
 
1.0) Do Serviço: 

 
1.1) Projeto Trader Profissional – Você está se inscrevendo e adquirindo o Projeto Trader Profissional que tem 
objetivo educacional e avaliativo do inscrito, denominado doravante de Trader.  
 
1.2) Benefícios – Ao realizar a inscrição, o Trader terá direito a: 
 
a. Duas Mentorias Online Particulares e Individuais com um Trader Profissional. 
b. Acesso a mini curso adicional de Tape Reading. 
c. Acesso a mini curso adicional Análise Gráfica. 
d. Acesso à Plataforma Operacional Profissional. 
e. Aulas online no Youtube.  
f. Acesso a mais de 100 horas de vídeos operacionais com dicas de Trade. 
g. Acesso à Comunidade exclusiva da One Trading Brasil no Facebook. 
h. Acesso a uma tentativa no processo avaliativo. 
 
1.3) Duração – O Projeto Trader Profissional tem dois formatos de duração: 
Opção 1: Duração de 10 dias úteis 
Opção 2: Duração de 20 dias úteis 
Durante a duração do formato escolhido, o Trader terá acesso a todos os itens e serviços descritos acima e também a 
uma tentativa no processo avaliativo.  
 
1.4) Uso Pessoal – O Projeto Trader Profissional é de uso pessoal e individual e intransferível. Dessa forma, o Trader 
não pode, de forma alguma: compartilhar sua conta operacional ou compartilhar, copiar, vender ou expor 
publicamente parte ou a integralidade do conteúdo de qualquer dos materiais ou mini cursos que fazem parte do 
Projeto Trader Profissional. 
 
1.5) Responsabilidade – O Projeto Trader Profissional tem caráter meramente educativo e avaliativo. Não nos 
responsabilizamos por qualquer ação ou decisão de investimento executada com base nas informações e conteúdo 
do Projeto Trader Profissional ou dos nossos cursos adicionais. 
 
 
2.0) Da Inscrição: 
2.1) Inscrito - É permitido a inscrição apenas de pessoa física e maior de 18 (dezoito) anos de idade. 
 
2.2) Após Inscrição – A inscrição se dá como concluída no ato da compensação do pagamento. Após se inscrever, o 
Trader receberá um e-mail com todas as informações de acesso e download da Plataforma Operacional. 
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2.3) Senha de Acesso – O Trader receberá uma Senha de Acesso à Plataforma Operacional. Essa Senha de Acesso é 
pessoal, individual e intransferível. Caso haja suspeita de fraude ou de operações realizadas por duas ou mais pessoas 
com a mesma Senha de Acesso, a conta será cancelada e o Trader, ou Traders envolvidos,  desclassificado(s) sem 
ressarcimento. 
 
2.4) Cursos ou Certificados – O inscrito que possuir curso da One Trading Brasil ou qualquer certificado de profissional 
do mercado financeiro na CVM e/ou BM&F BOVESPA B3 aceita arcar com taxa adicional mensal de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) durante o período que estiver vinculado a One Trading Brasil ou será desclassificado sem 
ressarcimento.   
 
2.5) Em Caso de Desistência – Caso o Trader decida desistir do Projeto Trader Profissional após ativação da Plataforma 
Operacional e início das operações não haverá ressarcimento. Caso o Trader desista da aquisição do Plano antes da 
ativação da Plataforma Operacional e do início das operações, o Trader deverá entrar em contato o mais breve possível 
via e-mail, no endereço: contato@onetradingbrasil.com.br informando a desistência e pedindo o ressarcimento. 
Nesse caso, no ato do ressarcimento, uma taxa de 10% será descontada do valor total pago pelo inscrito a título de 
cobrir despesas administrativas e de cartão de crédito.  
 
2.6) Valor – O valor de inscrição no Projeto Trader Profissional é descrito no site da One Trading Brasil. Uma vez 
aprovado, o valor pago pelo Trader referente a inscrição, será devolvido em 100% ao Trader em forma de crédito na 
sua margem de perda máxima. Caso o Trader tenha interesse em renovar o Projeto Trader Profissional, deverá entrar 
em contato com a One Trading Brasil através do e-mail: contato@onetradingbrasil.com.br para que possamos renovar 
todos os acessos e liberar mais uma chance no processo avaliativo. O Projeto Trader Profissional tem no caráter 
educativo seu principal foco, portanto poderá ser renovado quantas vezes o Trader desejar continuar estudando e 
evoluindo seu operacional. 
 
3.0) Dos Critérios de Avaliação: 
3.1) Regras da Avaliação – O inscrito (Trader) deverá cumprir todas as regras descritas neste regulamento. O 
descumprimento de qualquer das regras e critérios aqui descritos, acarretará em desclassificação do Trader sem 
ressarcimento. 
  
3.2) Tipo de Operação – O Trader deverá realizar operações apenas de Day Trade, ou seja, abertas e fechadas no 
mesmo dia. Não são permitidas operações de Swing Trade, ou seja, de um dia para o outro. Caso o Trader termine o 
dia ainda com posições em aberto (comprado ou vendido) por qualquer motivo, o mesmo será desclassificado. 
Também não são permitidas operações de leilão de abertura e/ou fechamento. Sendo assim o único período de 
horário permitido para operações de Ações é das 10:00 às 16:40 e para Mini Contratos Futuros das 9:00 às 17:40 
horário de Brasília. Em caso de mudança nos horários de negociação da B3, o prazo máximo de operações será de até 
20 minutos antes do final do pregão.  
  
3.3) Ativos Permitidos – O Trader deverá operar APENAS determinadas Ações e ou Mini Contratos Futuros de Índice 
e Dólar. Caso o Trader opere qualquer ativo que não seja permitido e que não esteja listado dentre os autorizados 
nesse regulamento, será desclassificado. 
 

a) Em Ações, são permitidas operações apenas nos seguintes ativos: USIM5; GOAU4; GGBR4; CSNA3; PETR4; 
RAIL3; CMIG4; ITSA4; ITUB4; JBSS3; BBAS3; ABEV3; COGN3; VALE3 e BBDC4.  
 

b) Em Futuros, são permitidas operações apenas nos seguintes ativos: Mini Contratos Futuros de Índice ou 
Dólar. NÃO são permitidos Contratos Futuros “Cheios” de Índice ou Dólar.  
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3.4) Posição Máxima – O Trader deverá respeitar os seguintes limites de Posição Máxima por operação. 
 
Opção 1: Duração de 10 dias úteis: 
a) Em Ações, a Posição Máxima por operação é: 2 Mil Ações.  
b) Em Futuros, a Posição Máxima por operação é: 15 Mini Contratos Futuros.  
 
Opção 2: Duração de 20 dias úteis: 
a) Em Ações, a Posição Máxima por operação é: 2 Mil Ações.  
b) Em Futuros, a Posição Máxima por operação é: 25 Mini Contratos Futuros 
 
OBS: O Trader, de acordo com sua estratégia particular, poderá escolher qual quantidade de posição utilizar para 
operar desde que seja inferior ou igual a quantidade de Posição Máxima descrita acima. O Trader, em nenhum 
momento, poderá ultrapassar os limites de Posição Máxima. Caso o Trader ultrapasse os limites de Posição Máxima, 
seja para operar Ações ou para operar Mini Contratos Futuros, será desclassificado. Contratos futuros “Cheios” de 
Dólar (DOL...) ou Índice (IND...) não são permitidos, independentemente do tamanho da posição e caso o Trader opere 
esses ativos será desclassificado. 
 
3.5) Plataforma Operacional – A Plataforma Operacional tem intuito de simular de forma fiel um ambiente real e 
transmite o sinal das cotações dos ativos em tempo real de acordo com o sinal da B3. Porém, os valores 
disponibilizados pela Plataforma Operacional podem apresentar atrasos e/ou sofrer interrupções, divergindo 
momentaneamente dos valores reais. O Trader declara-se ciente que podem ocorrer tais interrupções e/ou atrasos 
na transmissão do sinal ou nas execuções de ordens, porém todas as operações e resultados levarão em consideração 
unicamente e exclusivamente as cotações e informações disponibilizadas pela Plataforma Operacional. 
 
3.6) Uso e Configuração da Plataforma – Caso o Trader tenha dúvidas sobre como utilizar e/ou configurar a Plataforma 
Operacional o Trader deverá entrar em contato diretamente com a One Trading Brasil ou com a administradora da 
Plataforma. Não poderão ser desconsiderados do histórico de resultados do Trader, ordens enviadas por engano ou 
qualquer outro tipo de erro operacional.  
 
3.7) Responsabilidade de Emissão de Ordens – Todas as ordens do Trader devem ser emitidas, abertas e fechadas, 
por ele próprio. A One Trading Brasil não poderá interferir, nem qualquer outro terceiro. Sendo assim, o Trader é o 
único responsável por todas as suas operações. 
 
3.8) Dias Operados – Independente do período total da avaliação escolhido, para ser aprovado, o Trader terá que 
operar em pelo menos 80% dos dias úteis.  
  
3.9) Dias de Ganho – O Trader terá que apresentar saldo positivo em pelo menos 50% dos dias operados. Além disso, 
como o objetivo da avaliação é também determinar a consistência operacional do Trader, caso o resultado final de 
ganho de um dia de operações ultrapasse R$ 700,00 (setecentos reais), o resultado a ser considerado para a avaliação, 
nesse dia, será de apenas R$ 700,00 (setecentos reais). 
 
3.10) Saldo Final – O Trader terá que encerrar o período de avaliação com o saldo positivo de no mínimo:  
 
Opção 1: Duração de 10 dias úteis. Saldo mínimo para aprovação: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).  
Opção 2: Duração de 20 dias úteis. Saldo mínimo para aprovação: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
 
3.11) Perda Máxima Diária – O Trader não poderá atingir ou ultrapassar o limite de Perda Máxima Diária mesmo se 
uma operação ainda estiver em andamento e/ou aberta. 
 
Opção 1: Duração de 10 dias úteis.  
Limite máximo de Perda Diária: R$ 300,00 (trezentos reais). 
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Opção 1: Duração de 20 dias úteis.  
Limite máximo de Perda Diária: R$ 500,00 (quinhentos reais). 
 
OBS: Caso o Trader atinja ou ultrapasse o limite máximo de perda, mesmo em operações abertas e/ou ainda em 
andamento, a Plataforma Operacional acionará uma ordem automática de fechamento para a posição atual do Trader. 
Em ativos com alta volatilidade é possível que haja rápida oscilação no preço até que essa ordem automática de 
fechamento seja executada. Porém, mesmo que a rápida oscilação no preço ocorra e reduza o valor da perda, o Trader 
ainda assim será desclassificado. Ou seja, ao ser acionada a ordem automática de fechamento por atingir ou 
ultrapassar o limite máximo de perda, independente do preço em que essa ordem de fechamento venha a ser 
executada, o Trader será desclassificado. 
 
3.12) Perda Total – O Trader não poderá atingir ou ultrapassar o limite máximo de Perda Total mesmo se uma 
operação ainda estiver em andamento e/ou aberta. 
 
Opção 1: Duração de 10 dias úteis. 
Saldo Máximo Negativo: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 
 
Opção 2: Duração de 20 dias úteis. 
Saldo Máximo Negativo: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
 
OBS: Caso o Trader atinja ou ultrapasse o limite máximo de perda, mesmo em operações abertas e/ou ainda em 
andamento, a Plataforma Operacional acionará uma ordem automática de fechamento para a posição atual do Trader. 
Em ativos com alta volatilidade é possível que haja rápida oscilação no preço até que essa ordem automática de 
fechamento seja executada. Porém, mesmo que a rápida oscilação no preço ocorra e reduza o valor da perda, o Trader 
ainda assim será desclassificado. Ou seja, ao ser acionada a ordem automática de fechamento por atingir ou 
ultrapassar o limite máximo de perda, independente do preço em que essa ordem de fechamento venha a ser 
executada, o Trader será desclassificado. 
 
3.13) Custos Operacionais – Para efeito de avaliação do Projeto Trader profissional, os resultados operacionais levarão 
em conta apenas os resultados brutos das operações. Não serão considerados nem descontados os custos 
operacionais que se aplicariam em uma conta real. Porém, um Trader Profissional precisa ter ciência e 
responsabilidade perante seus custos operacionais. Portanto, criamos um limite operacional máximo diário, que não 
poderá ser atingido, com o intuito de prevenir o ”over trading” e evitar que os inscritos realizem operações em 
demasia, o que jamais seria viável em uma conta real onde os custos operacionais seriam exorbitantes.  
 

a) Em Ações, o limite máximo diário operado é de: 150.000 
b) Em Mini Contratos Futuros, o limite máximo diário operado é de: 1.000  

 
OBS: Ao final de um dia de operações, caso o Trader tenha atingido ou ultrapassado os limites operacionais máximo 
diário descritos acima, o Trader será desclassificado por “over trading”. 
 
3.14) Danos ou Prejuízos -  O Trader declara-se ciente que a One Trading Brasil não poderá ser responsabilizada por 
quaisquer danos ou prejuízos sofridos ou que venham a ser sofridos pelo Trader e que sejam decorrentes de: Atos 
culposos ou dolosos praticados por terceiros; Variações de preços inerentes às operações; Operações realizados com 
base em informações incorretas; Interrupções no sistema de comunicação; Problemas oriundos de falhas, 
interrupções, suspensão ou intervenções de qualquer prestador de serviços de comunicações ou de outra natureza 
ou, ainda, falha na disponibilidade e/ou acesso aos nossos serviços ou da Plataforma Operacional utilizada; Problemas 
decorrentes do sistema da BM&F BOVESPA B3, do sistema da Plataforma Operacional ou da infra estrutura utilizada 
pelo Trader ou por empresa provedora de serviço de roteamento de ordens para realização das operações, inclusive, 
mas não se limitando a conexão de acesso à Internet, vírus ou quaisquer outros problemas de software, hardware ou 
tecnológicos, inclusive por falta de energia elétrica ou caso fortuito ou força maior na forma da legislação em vigor. 
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4.0) Da Aprovação: 
4.1) One Traders – Os Traders que cumprirem todos os quesitos avaliativos e critérios descritos nesse regulamento, 
serão aprovados e entrarão para a mesa real da One Trading Brasil. O Trader aprovado não precisará pagar nenhum 
valor adicional para entrar na Mesa Real, sendo sua única despesa mensal a nova Plataforma Operacional necessária 
para realizar operações em conta real. 

4.2) Premiação – Ao ser aprovado o Trader será premiado de acordo com o descritivo abaixo. 

Opção 1: Duração de 10 dias úteis. 
Premiação: Conta Real no Plano Iniciante (descritivo completo no site da One Trading Brasil) 
 
Opção 2: Duração de 20 dias úteis.  
Premiação: Conta Real no Plano Premium (descritivo completo no site da One Trading Brasil) 
 
4.3) Mesa Real – Ao iniciar suas operações na conta real, o Trader passará a ter todos os benefícios e vantagens de 
ser um Trader da One Trading Brasil e terá acesso a todos os nossos serviços, cursos, aulas e também a sessões de 
Mentoria Particular com um Trader Profissional. 
 

5.0) Dos Requisitos Mínimos: 

5.1) Condições Para Experiência Satisfatória – Os seguintes requisitos mínimos são necessários para adquirir o Projeto 
Trader Profissional: Microcomputador, com processador Intel Core 2 Duo ou configuração equivalente ou superior. 
Memória RAM de 1GB. Sistema operacional Windows de 64 bits. Acesso à internet, com velocidade recomendada 
acima de 128 kbps. Em caso de utilização de proxy, liberar regra sem autenticação. Resolução de tela: Mínimo 
recomendado: 1024 x 768. Placa de som e dispositivo de saída como fone de ouvido ou caixas acústicas.  
 
O Trader declara-se ciente que caso não possua esses requisitos mínimos a sua experiência poderá não ser satisfatória 
e a One Trading Brasil não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos ou prejuízos sofridos, ou que venham a 
ser sofridos pelo Trader.  
 
 
6.0) Do Contato: 
6.1) One Trading Brasil – Para mais informações, resolução de dúvidas e ou outros esclarecimentos sobre o Projeto 
Trader Profissional acesse o nosso site: www.onetradingbrasil.com.br ou entre em contato com o time de suporte da 
One Trading Brasil através do e-mail: contato@onetradingbrasil.com.br ou do telefone +55 (71) 3043-2708 ou ainda 
por WhatsApp: +55 (71) 99277-2708. 
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