
 
 

REGULAMENTO 
 

CONTRATAÇÃO DE TRADERS 
1. OBJETIVO 
 
Este Regulamento abrange as regras referentes à contratação de traders pela Brasil TRADERS, empresa 
pertencente ao GRUPO BTO PARTNERS – BTO PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS EM GERAL LTDA, inscrita no 
CNPJ sob nº 25.308.320/00010-34, com endereço na Av. Tancredo Neves, número 2539, Torre Londres, 
19º andar, conjunto 1914/1915, Edf. CEO, Salvador/BA, CEP 41820-021. 
 
2. REQUISITOS 
 
I. É permitida a inscrição de todo e qualquer candidato, pessoa física, maior de 18 (dezoito) anos de idade, 
que preencha as condições de participação estabelecidas neste regulamento. 
II. Não é necessário o pagamento de nenhuma taxa ou compra de treinamentos junto a BRASIL TRADERS 
para participar do processo. 
III. Os participantes que possuírem licença de profissional de mercado financeiro ativo na CVM e/ou 
BM&FBOVESPA (Agente Autônomo de Investimentos, Consultor de Valores Mobiliários ou Gestor de 
Carteiras) terão que solicitar a suspensão do registro para fins de contratação; 
IV. A BRASIL TRADERS reserva-se ao direito de recusar o candidato que tenha sofrido processo 
administrativo ou judicial, cujo objeto refira-se a crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ou 
relacionado à lavagem de dinheiro. 
 
3. PARÂMETROS 
 
O candidato, para fazer parte do processo de recrutamento, terá que abrir conta numa corretora 

indicada pela BRASIL TRADERS para realizar operações em sua conta individual, que será monitorada 

durante o período probatório.   

Para contratação, são necessários que sejam atendidos os seguintes requisitos mínimos: 
 

I- Operações durante 66 pregões (sendo mínimo de 60 pregões ativos, ou seja, o candidato 
pode não operar em 6 dos 66). 

II- Só serão consideradas as operações realizadas com ativos negociados na B3 e na conta 
aberta pelo trader na corretora indicada. 

III- Resultados positivos em 65% dos pregões operados. 
IV- Média dos resultados positivos do dobro da média dos resultados negativos (por exemplo, 

se em média o candidato perdeu 100 reais por dia nos dias negativos, ele tem que ter feito 
a média de lucro de R$ 200,00 nos dias positivos). 

V- Em caso de realização de operações consecutivas, com o intuito apenas de cumprir com o 
limite mínimo de dias operados e não com intenção de aferir lucro, o trader poderá ser 
excluído do processo. 

VI- Não existe um valor mínimo a ser operado, sendo admitida alavancagem da carteira no 
intraday. 

VII- O trader poderá efetuar operações de compra ou de venda, mas todas devem ser 
executadas e fechadas no mesmo dia. 

 
Atingidos os parâmetros, faremos uma entrevista para alinhamento da contratação e em seguida o trader 
estará apto a começar a operar para a Brasil Traders.  
O trader receberá uma senha e login para operar uma subconta nossa em seu computador e poderá 

trabalhar de qualquer lugar. Lembramos que candidatos de qualquer lugar do Brasil ou até mesmo de 

fora do país podem participar do processo seletivo. 

 
 



 
 
 
 
 
4- REGRAS DE INGRESSO 
 

I- Será firmando um contrato entre a Brasil Traders e o trader. 
II- O trader terá que abrir uma pessoa jurídica em seu nome para firmar o contrato. 
III- A Brasil Traders irá ajudar no processo de constituição da pessoa jurídica. 
IV- Os traders que forem aprovados não terão qualquer vínculo trabalhista com a Brasil 

Traders, não serão subordinados e não têm a obrigatoriedade de frequência nas 

instalações da Brasil Traders. 

V- O limite disponibilizado inicialmente ao trader será 2x superior ao limite utilizado quando da 
sua avaliação. 

VI- Após estar devidamente habilitado, o trader passará a emitir ordens em nome da Brasil 
Traders. 

VII- Cada trader usará a plataforma fornecida pela Brasil Traders e os limites disponibilizados 
serão individuais. 

VIII- A plataforma será a ferramenta de trabalho de cada trader e seu custo é da sua 
responsabilidade. 

IX- O trader poderá operar de maneira remota ou em um dos escritórios da Brasil Traders. Nesse 
último caso, haverá cobrança pela Brasil Traders de custo de espaço. 

X- O trader receberá 50% do lucro líquido gerado pelas operações que realizar durante o mês. 
XI- Entende-se por resultado líquido mensal: (1) Receita Mensal Bruta já líquida dos custos 

operacionais da BMF&BOVESPA, corretagem e plataforma; (2) (-) IMPOSTO DAY-TRADE; (3) 
(-) Impostos incidentes sobre receita financeira da Brasil Traders; (4) (=) RESULTADO 
LÍQUIDO MENSAL. 

XII- Os prejuízos aferidos serão suportados 100% pela Brasil Traders, sendo que eventual 
performance negativa de cada um dos traders é acumulada e deverá ser compensada nos 
meses subsequentes. 

XIII- Em caso de rentabilidade positiva líquida das operações, o valor devido será pago ao trader 
até o dia 10 (dez) do mês subsequente. 

XIV- Os traders que perderem 50% ou mais do limite total de perda mensal disponível em sua 
conta terão sua conta automaticamente bloqueada por 30 dias, facultando a Brasil Traders 
o direito de redefinir os limites passíveis de operação. 

XV- Os limites disponíveis para operações poderão ser retirados de qualquer trader a qualquer 
momento pela equipe da Brasil Traders, por conta de desempenho e/ou qualquer outro 
critério de avaliação. 

XVI- É facultado a Brasil Traders o direito de rescindir o contrato com o trader a qualquer tempo. 
 
5- DISPOSITIVOS FINAIS 
 

I- O trader declara-se ciente de que a senha de utilização dos sistemas eletrônicos é de seu 
uso exclusivo, pessoal e intransferível e deverá manter em absoluto sigilo a senha e a 
assinatura eletrônica. O trade se responsabiliza pela sua cessão a terceiros, bem como deve 
zelar para que ninguém acesse seu terminal a qualquer tempo, sendo o trader responsável 
por todas as operações realizadas pelo seu usuário. 

II- O limite para operações e o valor de participação nos lucros das operações poderá ser revisto 
pela Brasil Traders. 

III- O trader concorda e autoriza o uso, desde já, e de forma não onerosa, que a Brasil Traders 
divulgue seu nome e imagem, use e explore as imagens geradas durante o trading, que 
poderão, no todo ou em parte, ser captados, gravados e editados com o propósito de 
produzir material fotográfico e/ou vídeo/fonográfico, com fins exclusivamente institucionais 
para promoção da Brasil Traders. 

IV- Elege-se o foro da capital do Estado da Bahia para fins de solução de conflito oriundo do 
presente regulamento.  


