DESCONTO ESPECIAL DE
ANIVERSÁRIO DOS SÓCIOS
1. OBJETIVO
Esta seção do regulamento abrange as regras referente aos valores dos produtos
participantes da promoção DESCONTO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO DOS SÓCIOS da
ATOM TRADERS S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias Pereira de Paula, 333 – Jd Pires de Mello,
Sorocaba/SP controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ sob nº 00.359.742/0001 08, ambas neste instrumento doravante denominadas
“ATOM”.

2. REGRAS DE 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. Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser realizado
em nome de um responsável maior de 18 (dezoito) anos.
II. Os participantes estão cientes que somente as compras dos produtos participantes que
forem adquiridos a partir das 00h00 do dia 30/11/2018 até as 23h59 do dia 30/11/2018,
com o cupom CAROLKIM, estão enquadradas nas regras da promoção DESCONTO
ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO DOS SÓCIOS.
III. Para participar, o Trader deverá acessar o site https://atomeducacional.com.br, escolher
o produto que possui interesse dentre os produtos participantes, selecionar a opção de
pagamento e inserir o cupom de desconto CAROLKIM.
IV. O cupom CAROLKIM habilita um desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor do
produto participante escolhido.
V. Apenas os produtos listados a seguir estão participando desta promoção:
- Universidade Atom
- Curso do Zero a Trader com Carol Paiffer
- Mentoria Guiada com Carol Paiffer
- Mentoria Guiada com Joaquim Paifer
- Estratégia de Vwap com Carol Paiffer
- Curso DI Futuros com Joaquim Paiffer
- Intensivo Online AO VIVO com Eric Gaigher
- Psicologia no Trade com Eric Gaigher
- Trader PASS TO SUCCESS (Combo)
- Planos de avaliação Atom
VI. Os participantes estão cientes que cada produto possui suas regras específicas quanto à
disponibilização de conteúdo e acessos, portanto, tais regras devem ser consultadas no
regulamento do produto de interesse do participante.

REGULAMENTOS
PLANOS E CURSOS

www.atomeducacional.com.br

1 - PROCESSO SELETIVO
The number of times you have shared content
2
- PLANOS AVALIATIVOS

3 - MESA REAL

A ATOM
A ATOM é uma Mesa Proprietária (prop trading)
que chegou ao Mercado por meio da compra
de 69,24% da antiga Inepar telecomunicações,
que estava há 15 anos sem atividade e
tinha “herdado” a situação de recuperação

4 - CURSOS ATOM
4.1 - UNIVERSIDADE ATOM
4.2 - CURSO INTENSIVO
4.3 - ESTRATÉGIA DE VWAP
4.4 - CURSO DO ZERO A TRADER
4.5 - CURSO DE DI FUTUROS
4.6 - MENTORIA GUIADA COM JOAQUIM
PAIFER
4.7 - MENTORIA GUIADA COM CAROL PAIFFER

5 - PROMOCIONAIS
5.1 - TRADER PASS TO SUCCESS (All inclusive)
5.2 - INICIATIVA VOCÊ TRADER

judicial da antiga controladora (Inepar SA –
Inep4). Após um ano brigando com o judiciário
brasileiro, a empresa conseguiu, no dia 07 de
Dezembro de 2016, por decisão da justiça, sair
da recuperação judicial.
Diferente das demais props, além de
disponibilizar seu capital para que outros
Traders operem, investiu em uma área
educacional revolucionária, que viabiliza a
profissão Trader - não tão conhecida no Brasil à todos que tem interesse de mudar de ramo
ou diversificar suas fontes de renda!

PROCESSO
SELETIVO
Como entrar pro time?

1- AVALIAÇÃO

2-MESA REAL

Escolha o seu plano
avaliativo na plataforma
operacional.
Mostre que você sabe
operar, atinja as metas e siga
para a Mesa Real!

Bem vindo a mesa real da
Atom!
Aqui você não tem chefe,
nem horários, nem metas...
Você trabalha pra você com
o nosso dinheiro!

ENTRE PARA O
TIME E FAÇA
PARTE DA EQUIPE
DE TRADERS DA
MAIOR MESA
PROPRIETÁRIA DA
AMÉRICA LATINA!

REGRAS GERAIS
(Aplicam-se a todos os produtos e cursos ATOM)
I. O participante é responsável pela leitura dos termos de uso e concorda com eles de antemão
através da compra de qualquer curso ou plano.
II. 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, responsabilizando-se pela sua cessão a terceiros, bem como zelar para que ninguém
acesse seu terminal a qualquer tempo, sendo o Trader responsável por todas e qualquer
operações realizadas pelo seu usuário.
III. O Trader concorda que o acesso ao sistema de envio de ordens via simulador e/ou
plataforma poderá sofrer interrupções e que poderá haver momentos em que ele não poderá
acessá-lo, eximindo expressamente a ATOM de qualquer responsabilidade. Em nenhuma
hipótese, e em nenhuma circunstância, a ATOM poderá ser responsabilizada por danos e/ou
obrigada ao pagamento de indenizações ou reembolsos de qualquer espécie e sob quaisquer
títulos, decorrentes da impossibilidade de acesso ou da interrupção do acesso ao sistema de
envio de ordens via simulador e/ou plataforma, ou, ainda, de seu desempenho inadequado.
IV. O participante expressamente neste ato, também isentará de responsabilidade à ATOM por
qualquer problema de ordem de estrutura (como falta de energia elétrica), ou de inexecução,
oriunda de sistemas, sinais da B3, ou qualquer outra dificuldade técnica que o participante
venha a ter.
V. Em caso de problemas de acesso ao simulador e/ou plataforma por qualquer que seja o
motivo, não existirá possibilidade de envio de ordens via e mail, telefone ou qualquer outro
meio que não seja via o próprio simulador e/ou plataforma. Neste caso o Trader ficará
inabilitado de realizar operações e desde já isenta a ATOM de qualquer responsabilidade.
VI. Ao concordar com este Regulamento, o trader declara-se ciente que, em hipótese alguma,
será entregue a nenhum participante qualquer premiação em espécie ou em bens. Todos os
valores citados se tratam, tão-somente, do limite a ser utilizado para operações no mercado
financeiro sob supervisão e controles de risco impostos pela ATOM.
VII. A ATOM não será responsável por quaisquer danos sejam eles indiretos, acidentais,
incidentais, especiais, punitivos, exemplares ou consequentes da participação da avaliação do
Simulador da ATOM (inclusive, sem limitações, lucros cessantes, interrupção de negócios, perda
de informações de negócios, ou qualquer outra perda pecuniária em conexão com os serviços ou
qualquer produto eventualmente fornecido pela ATOM).
VIII. Todos os cursos e materiais da Atom estão protegidos pelas leis de direito autorais.
Nenhuma parte dos mesmos podem ser copiados, reproduzidos, distribuídos, re-publicados,
apresentados, anunciados ou transmitidos de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo,
mas não limitado a, meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, de gravação ou de qualquer
outra índole, sem a permissão prévia por escrito da ATOM S.A.

PLANOS
AVALIATIVOS

*Válido para planos avaliativos adquiridos a partir das 17hs do dia 06/06/2018.

PLANOS
AVALIATIVOS
1. OBJETIVO
Esta seção do regulamento abrange as regras referente aos Planos de Avaliação, como
a liberação de acesso e utilização da plataforma de operações em Bolsa de Valores B3,
com o objetivo de captação e avaliação dos usuários "TRADERS" para integrar a equipe
da ATOM TRADERS S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias Pereira de Paula, 333 – Jd Pires de
Mello, Sorocaba/SP controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações,
inscrita no CNPJ sob nº 00.359.742/0001 08, ambas neste instrumento doravante
denominadas “ATOM”.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
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. Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser
realizado em nome de um responsável maior de 18 (dezoito) anos.
II. Para adquirir qualquer plano avaliativo, o Trader deverá acessar o site
www.atomeducacional.com.br e escolher o plano que possui interesse.
III. Tanto a inscrição quanto o pagamento são feitos via sistema eletrônico disponível no
site www.atomeducacional.com.br. Qualquer outra forma de pagamento não será aceita.
IV. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até dois dias úteis
(em caso de boletos), o participante receberá um e-mail com login e senha da área
educacional, onde terá acesso ao conteúdo de apoio que acompanha a avaliação, e um email com o link de um formulário de preenchimento obrigatório para cadastro e envio da
plataforma.
V. É importante frisar que o candidato receberá o acesso à plataforma em até 2 (dois)
dias úteis APÓS a confirmação do pagamento e preenchimento do formulário em caso
de primeira compra.
VI. Traders que estão comprando a avaliação pela segunda vez, não precisarão
preencher o formulário novamente, devendo aguardar até 2 (dois) dias úteis após a
confirmação do pagamento para recebimento da nova chave de ativação para
avaliação.
VI. Os participantes que já possuírem algum certificado de profissional de mercado
financeiro ativo na CVM e/ou BM&FBOVESPA (Agente Autônomo de investimentos,
CPA-10, CPA-20, CGA e etc.) concordam que terão que arcar com a taxa adicional de R$
500,00 (quinhentos reais) por mês para acesso ao simulador ou plataforma real.

PLANOS
AVALIATIVOS
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO (Continuação)
VII. 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.
VIII. O Trader que omitir que possui certificação poderá: além de receber a cobrança
futuramente, ser eliminado do processo de avaliação.

3. SOBRE A AVALIAÇÃO
I. As cotações dos ativos operados na plataforma operacional acompanha o sinal em tempo
real da B3, não sendo permitidas operações fora do horário de pregão da bolsa. Todas as
operações levarão em conta o último preço da cotação disponibilizado na B3 no momento
da compra ou da venda em tempo real;
II. Não será permitida alavancagem da carteira; Cada plano permitirá uma posição máxima
de contratos abertos por operação conforme tabela indicada pelo plano.
III. As taxas de operações, como corretagem serão fixas; A cobrança de custos e
emolumentos será de acordo com critério padrão da B3. Esses SÃO cobrados em todas as
operações, seja com dinheiro fictício (avaliação), seja em conta real.
IV. O usuário que estiver utilizando qualquer plano, e optar por mudar para qualquer outro
antes do término de utilização do mesmo, está ciente que o plano em andamento será
encerrado e não será mais possível voltar a utilizar os dias restantes, portanto, para
usufruir do plano anterior novamente será necessária uma nova compra.
V. Os planos avaliativos tem o acesso à área educacional e à avaliação somente durante
30 dias corridos. Salvo planos específicos que terão seus prazos definidos em sessões
próprias neste regulamento.
VI. Todas as operações devem ser Day Trade, ou seja, abertas e fechadas no mesmo dia.
Caso o Trader não zere a sua posição, esta será zerada a mercado pelo preço de
fechamento, com ordem automática gerada pela própria plataforma. Será considerado
como um descumprimento de regra e o Trader poderá ser desclassificado.
VII. Ao adquirir um novo plano o saldo da avaliação anterior é zerado. Para manter o
mesmo saldo, é necessário que o Trader adquira o mesmo plano operado anteriormente e
informe a intenção de manter o saldo nos canais de atendimento (e-mail, chat ou telefone).
VIII. As inclusões e troca de planos, só podem ser feitas nos dias que não houver operações
naquela conta.

PLANOS
AVALIATIVOS
3. SOBRE A AVALIAÇÃO (Continuação)
IX. Em caso de problemas de acesso a plataforma por qualquer que seja o motivo, não
existirá possibilidade de envio de ordens via e- mail, telefone ou qualquer outro meio
que não seja via o próprio simulador. Neste caso o Trader ficará inabilitado de realizar
operações e desde já isenta a ATOM de qualquer responsabilidade.
X. O Trader está ciente que o material educacional que acompanha a avaliação é apenas
de apoio para dúvidas referente a plataforma e o processo. Devendo o trader que optar
pela avaliação já saber realizar as operações no mercado.
XI. O Trader concorda que o acesso ao sistema de envio de ordens via plataforma poderá
sofrer interrupções e que poderá haver momentos em que ele não poderá acessá-lo,
eximindo expressamente a ATOM de qualquer responsabilidade. Em nenhuma hipótese,
e em nenhuma circunstância, a ATOM poderá ser responsabilizada por danos e/ou
obrigada ao pagamento de indenizações ou reembolsos de qualquer espécie e sob
quaisquer títulos, decorrentes da impossibilidade de acesso ou da interrupção do acesso
ao sistema de envio de ordens, ou, ainda, de seu desempenho inadequado.

4. PLANOS DE AVALIAÇÃO
I. Planos Futuros
Ativos Permitidos: Dólar, Índice, Mini-dólar e Mini-índice:

PLANOS
AVALIATIVOS
4. PLANOS DE AVALIAÇÃO (Continuação)
II. Planos Ações
Papéis Permitidos: USIM5 - GOAU4 - RAIL3 - CMIG4 - CYRE3 - ITSA4 - CSNA3 - GGBR4
PETR4 - VALE3 - B3SA3 - ITUB4 - BBDC4 - BBAS3 - BRFS3 - PCAR4 - JBSS3 - EMBR3 ABEV3 - KROT3

III. DI Futuros
Permitido apenas operações com Juros Futuros.

PLANOS
AVALIATIVOS
4. PLANOS DE AVALIAÇÃO (Continuação)
IV. Plano Infinito
Ativos Permitidos: Dólar, Índice, Mini-dólar, Mini-índice e DI (juros futuros)
Papéis Permitidos: USIM5 - GOAU4 - RAIL3 - CMIG4 - CYRE3 - ITSA4 - CSNA3 - GGBR4
PETR4 - VALE3 - B3SA3 - ITUB4 - BBDC4 - BBAS3 - BRFS3 - PCAR4 - JBSS3 - EMBR3 ABEV3 - KROT3

5. SOBRE A UTILIZAÇÃO E REGRAS PARA
APROVAÇÃO NA PLATAFORMA
I. Cada participante receberá um valor fictício para realizar operações em Bolsa de Valores
via Plataforma Operacional (“PROFITCHART PRO”). O valor varia de acordo o plano
escolhido pelo usuário.
II. Só serão consideradas as operações realizadas com ativos permitidos pelo plano
adquirido.
III. Todos os planos de avaliação possuem um padrão de risco que envolve:
a. Uma quantidade máxima de ativos permitidos por operação;
b. Um limite de perda diário e total que não podem ser atingidos em nenhum momento da
avaliação;
c. Uma meta que precisa ser alcançada dentro do prazo do plano;

PLANOS
AVALIATIVOS
5. SOBRE A UTILIZAÇÃO E REGRAS PARA
APROVAÇÃO NA PLATAFORMA (Continuação)
IV. O Trader deverá operar no mínimo 5 dias dos 30 dias corridos de avaliação. Caso a meta
seja atingida antes dos 5 dias, a mesma não será considerada até que o Trader complete o
restante dos dias mínimos de operações para demonstrar consistência nos ganhos.
V. Se o Trader efetuar operações consecutivas que não gerem nem lucro, nem prejuízo, com
o intuito de apenas cumprir com o mínimo de dias operados, poderá ser desclassificado.
VI. O Trader deverá ter o mínimo de 45% de dias com ganhos.
VII. Não atingir ou exceder o limite diário ou total de perda conforme o plano escolhido,
mesmo se a operação ainda estiver aberta.
Ex. Perda diária - Plano MAX Trader Express: Se em um dia o maior resultado for R$
2.000,00, o Trader não deve deixar o resultado chegar em -R$ 1.000,00, pois terá atingido o
limite de perda diária do plano que é de -R$ 3.000,00.
Ex. Perda total - Plano MAX Trader Express: Se no período operado o maior resultado
for R$ 2.000,00 acumulado, o Trader não deve deixar a soma do resultado acumulado
chegar em -R$ 2.500,00, pois terá atingido o limite de perda total do plano que é de -R$
4.500,00.
VIII. Todas os valores que serão considerados serão líquidos dos custos das operações,
tanto para os limites de perda, quanto para a meta de aprovação.
IX. Um único dia não pode representar mais de 50% da meta do plano.
(Ex. Plano MAX Trader Express: Se em um dia o resultado for R$ 4.500,00, para ser
aprovado, o Trader deve fazer um resultado total acima de R$ 9.000,00).
X. A plataforma operacional fecha automaticamente todas as ordens 15 minutos antes do
fechamento do mercado, por isso é extremamente recomendado que todos os Traders
encerrem suas operações 20 minutos antes do encerramento do pregão.
XI. Em nenhum momento da avaliação o Trader poderá ficar posicionado de um dia para o
outro, e caso isso ocorra, o mesmo estará eliminado do processo avaliativo.
XII. Caso o Trader opere com mais contratos do que o permitido no seu plano, ou fique
posicionado de um dia pro outro, poderá ser eliminado da avaliação.
XIII. Todos os Traders aprovados na avaliação entrarão para a mesa real seguindo as regras
de risco de Scalling Plan praticadas na mesa, e iniciarão no nível que corresponde ao plano
em que foi aprovado da avaliação.
XIV. A ATOM não se responsabiliza por falta de energia, oscilações e falhas de internet e
outros problemas similares. É recomendado que o Trader tenha uma internet de backup
e/ou nobreak.

PLANOS
AVALIATIVOS
5. SOBRE A UTILIZAÇÃO E REGRAS PARA
APROVAÇÃO NA PLATAFORMA (Continuação)
XV. As ordens em ambientes simulados não podem ser abertas ou fechadas pela ATOM,
por corretora ou pela empresa desenvolvedora da plataforma operacional, sendo o Trader
o único responsável por suas operações.
XVI. Os Traders aprovados na avaliação receberão um e-mail de boas vindas com
instruções sobre a mesa real, e o link de um formulário de preenchimento obrigatório,
cujas informações embasarão a redação do contrato de prestações de serviços.

MESA REAL

MESA REAL
1. OBJETIVO
Esta seção do regulamento abrange as regras referente o processo de contratação de
Traders na Mesa Real ATOM, bem como a liberação de acesso e utilização da plataforma de
operações em Bolsa de Valores B3 dos usuários "TRADERS" que integrarão a equipe da
ATOM TRADERS S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.994.857/000170, com sede na Rua Messias Pereira de Paula, 333 – Jd Pires de Mello, Sorocaba/SP
controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob nº
00.359.742/0001 08, ambas neste instrumento doravante denominadas “ATOM”.

2. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
I. Estão aptos para ingressarem na Mesa Real da Atom, os Traders que:
a. Foram aprovados no processo de avaliação da Atom;
b. Adquiriram o Plano Atom Direct;
c. Adquiriram o Plano Black Swan;
II. Todos os Traders contratados da Atom devem preencher o formulário de cadastro da
mesa, cujo os dados são necessários para a redação do Contrato de Prestação de Serviços.
III. Após o envio dos documentos necessários e assinatura do Contrato de Prestação de
Serviços o Trader estará apto para emitir ordens em nome da empresa, cada Trader usará a
plataforma online real para operar em nome da ATOM.
IV. Todas as regras contratuais do Trader para operações com capital real serão definidas
mediante o contrato de prestação de serviços, portanto, estas citadas nesta seção poderão
sofrer alterações até o momento da contratação do Trader pela ATOM.

3. SOBRE A MESA REAL
I. Os Traders contratados não terão qualquer vínculo trabalhista com a ATOM, não serão
subordinados a ninguém, não terão a obrigatoriedade de frequência e/ou habitualidade de
presença nas instalações da ATOM.
II. Os valores disponibilizados serão somente para operações através de plataforma
vinculada ao gerenciamento de risco da companhia, usando as corretoras e critérios
indicados pela ATOM.
III. O Trader da Mesa Real da Atom está ciente que todas as operações executadas tem a
incidência de custos como corretagem, emolumentos, taxa de registro, e/ou outros
determinados pela bolsa de valores.
IV. A plataforma será a ferramenta de trabalho de cada Trader, e seu custo é de
responsabilidade do usuário.

MESA REAL
3. SOBRE A MESA REAL (Continuação)
V. Os Traders da mesa real da Atom deverão respeitar as regras de risco de Scalling Plan, e
estão cientes que tanto a quantidade de lotes liberados, quanto os limites de perda diário e
total, estão diretamente ligados ao resultado líquido da sua conta.
VI. Nos dois primeiros meses os Traders receberão 100% do resultado líquido das
operações. Após o terceiro mês, as comissões sofrerão alteração conforme tabela de
repasse do Scaling Plan já praticada na ATOM.
VII. Os traders da Mesa real que atingirem ou excederem o limite diário de perda da conta
(drawdown), mesmo se a operação ainda estiver aberta, serão bloqueados e só conseguirão
retornar às operações no dia útil seguinte, se houver limite disponível em sua conta.
Ex. Perda diária - Plano MAX Trader: Se em um dia o maior resultado for R$ 2.000,00, o
Trader não deve deixar o resultado chegar em R$ 1.000,00, pois terá atingido o limite de
perda diária do nível do plano que é de -R$ 1.000,00.
VIII. Os traders da Mesa real que atingirem ou excederem o limite total de perda da conta
(drawdown), mesmo se a operação ainda estiver aberta, serão automaticamente bloqueados
e eliminados, e só conseguirão retornar às operações se:
i. Voltar ao nível de Avaliação, passando novamente pelo processo de teste, sendo
responsável pelos custos de inscrição e outros provenientes deste processo seletivo.
ii. Retornar às operações optando por qualquer um dos planos de ATOM DIRECT.
Ex. Perda total - Plano MAX Trader: Se no período operado o maior resultado for R$
2.000,00 acumulado, o Trader não deve deixar a soma do resultado acumulado chegar em
R$ 500,00, pois terá atingido o limite de perda total do nível do plano que é de -R$
1.500,00.
IX. O Trader poderá voltar à avaliação ou ser retirado da equipe se descumprir as regras
operacionais, por má conduta ou por outros critérios avaliados pela administração da
ATOM.
X. O Trader que for retirado da equipe receberá apenas sua porcentagem dos lucros caso
seu resultado seja positivo, caso esteja negativo a ATOM não tem nenhuma obrigação
financeira e de reembolso ao Trader.
XI. Os limites disponíveis para operações poderão ser retirados de qualquer Trader a
qualquer momento pela equipe da ATOM, por conta de desempenho e/ou qualquer outro
critério de avaliação;
XII. Em caso de rentabilidade positiva líquida das operações, o valor devido será pago
mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente. A eventual performance negativa de
cada um dos Traders é acumulada e deverá ser compensada nos meses subsequentes.

MESA REAL
4. SCALING PLAN
I. Todo Trader da Mesa Real da Atom segue o Scaling Plan, e está ciente que seus limites de
perda diária e total, bem como a quantidade de ativos que poderá colocar em cada
operação, variam de acordo com o valor líquido disponível em sua subconta.

Observações:
1 - DI Futuros não possui minicontratos, portanto, todos os números informados no Scaling Plan representam contratos
cheios;
2 - A cada 25 minicontratos de Dólar e Índice, o trader terá a opção de operar com 5 contratos cheios;
3 - Os traders deverão operar apenas os ativos permitidos pelo plano em que foi aprovado na avaliação, não podendo
operar os demais ativos apenas porque estão no mesmo nível do Scaling Plan.

MESA REAL
5. CUSTOS DA MESA REAL

O cálculo da remuneração do Trader da mesa real pelos ganhos das operações será feito com
a seguinte fórmula:
[PERCENTUAL DO REPASSE VIGENTE x RESULTADO LÍQUIDO MENSAL]
Entende-se por Resultado Líquido Mensal:
(1) Receita Mensal Bruta, já líquida dos custos operacionais da B3;
(2) (-) Impostos day-trade;
(3) (-) Plataforma Operacional;
(4) (=) RESULTADO LÍQUIDO MENSAL
1- Resultado das operações (-) custos de emolumentos e taxas da B3= Custos operacionais
repassados e podem variar conforme quantidade de contratos operados e em relação à
cotação cambial nos casos de contratos de dólar;
2- 20% do Resultado Apurado, ou o Imposto Proposto para Operações Day Trade na
legislação vigente (O IR sobre day-trade só será cobrado após o Trader acumular R$
100.000,00 em ganhos);
3- Plataforma Operacional = R$ 375,00;
4- RESULTADO DA EQUAÇÃO.

Observações:
1 - Nos dois primeiros meses o trader receberá 100% do resultado líquido das operações, após esse período, deve-se
respeitar a tabela de repasse já praticada na mesa;
2 - O imposto de 20% de IR sobre operações de day-trade só será cobrado após o acúmulo de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) de ganho;

MESA REAL
6. SOBRE O REPASSE
I. Todos os traders contratados da mesa real receberão 100% de repasse dos seus
resultados líquidos nos primeiros 2 (dois) meses de operações. Após os primeiros 2 (dois)
meses os Traders passarão a respeitar a tabela de níveis de repasse informada no Scaling
Plan.
II. Traders que iniciaram na mesa pelo plano Black Swan e Atom Direct, tem seu período de
repasse estipulado contratualmente.
III. O Trader aumentará o percentual de repasse à medida que o mesmo evolua na tabela.
A mudança de nível depende diretamente do acúmulo da receita mensal bruta do Trader,
iniciando seus ganhos em 60% (sessenta por cento), podendo chegar a até 90% (noventa
por cento) mensal.
IV. Os objetivos são acumulativos, e não tem prazo mínimo e máximo para serem
atingidos.

4.7 - TRADER PASS TO SUCCESS (All inclusive)

CURSOS ATOM
UNIVERSIDADE ATOM

CURSOS ATOM
UNIVERSIDADE ATOM
1. OBJETIVO
Esta seção do regulamento abrange as regras referente a liberação de acessos e utilização
do simulador de operações em Bolsa de Valores B3, dos usuários "TRADERS" que fazem
parte do curso UNIVERSIDADE ATOM, da ATOM TRADERS S.A., sociedade por ações,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias Pereira de
Paula, 333 – Jd Pires de Mello, Sorocaba/SP controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES S.A.,
sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob nº 00.359.742/0001 08, ambas neste instrumento
doravante denominadas “ATOM”.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
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. Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser realizado
em nome de um responsável maior de 18 (dezoito) anos.
II. Tanto a inscrição quanto o pagamento são feitos via sistema eletrônico disponível no
site www.atomeducacional.com.br. Qualquer outra forma de pagamento não será aceita.
III. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até 2 (dois) dias úteis
(em caso de boletos), o participante receberá um e-mail com login e senha da área
educacional, onde terá acesso ao conteúdo de estudos que acompanha a universidade.
IV. É importante frisar que o candidato receberá o acesso ao simulador em até 2 (dois)
dias úteis APÓS a confirmação do pagamento.
V. Os participantes que já possuírem algum certificado de profissional de mercado
financeiro ativo na CVM e/ou BM&FBOVESPA (Agente Autônomo de investimentos, CPA10, CPA-20, CGA e etc.) concordam que terão que arcar com a taxa adicional de R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês para acesso ao simulador ou plataforma real.
VI. 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.
VIII. O Trader que omitir que possui certificação poderá: além de receber a cobrança
futuramente, ser eliminado do processo de avaliação.

CURSOS ATOM
UNIVERSIDADE ATOM
3. SOBRE A UNIVERSIDADE ATOM
I. A Universidade Atom é um curso voltado para Traders que:
a. Não tem conhecimento de mercado e gostariam de aprender a operar;
b. Traders que já possuem noção de mercado financeiro e gostariam de aprimorar seus
conhecimentos;
c. Traders que já operam e gostariam de ter material de apoio e acesso ao simulador
para treino;
II. O Trader que adquirir a Universidade Atom está ciente que seu acesso ao simulador
(homebroker) é para treino, portanto, não há qualquer avaliação vinculada ao plano, ou
qualquer promessa de ingresso na equipe de Traders da Mesa Real.
III. O Trader inscrito na Universidade Atom poderá adquirir um plano avaliado do
simulador a qualquer momento, devendo seguir as regras de liberação do mesmo como
consta na seção Planos Avaliados do regulamento.
IV. Após a compensação do pagamento, o Trader poderá apenas solicitar por qualquer
canal de atendimento da Atom, a troca do simulador da Universidade pelo plano
adquirido.
V. Na universidade Atom o Trader receberá o acesso à uma área educacional onde terá
acesso a todo conteúdo gravado por 1 ano.
VI. Para treino na prática, o Trader receberá o acesso por 6 meses ao Simulador da
Atom (homebroker).

CURSOS ATOM
CURSO INTENSIVO

CURSOS ATOM
CURSO INTENSIVO
1. OBJETIVO
Este Regulamento abrange as regras referente à disponibilização do curso intensivo e
liberação de acesso da plataforma para operações em Bolsa de Valores B3 dos cursos
intensivos adquiridos a partir do dia 28 de fevereiro de 2018, com o objetivo de
captação, treino e avaliação dos usuários da ATOM TRADERS S.A., sociedade por
ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias
Pereira de Paula, 333 – Jd Pires de Mello, Sorocaba/SP controlada da ATOM
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob nº 00.359.742/000108, ambas neste instrumento doravante denominadas “ATOM”.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
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. Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser realizado em nome
de um responsável maior de 18 (dezoito) anos;
III. Para adquirir o curso intensivo, tanto online, quanto presencial, o Trader deverá
acessar o site www.atomeducacional.com.br e selecionar a opção de pagamento;
IV. Tanto a inscrição quanto o pagamento são feitos via sistema eletrônico disponível no
site www.atomeducacional.com.br. Qualquer outra forma de pagamento não será aceita;
V. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até três dias úteis
(em caso de boletos), o participante receberá um e-mail com login e senha da área
restrita, onde terá acesso ao material educacional, e receberá também um e-mail com
um formulário de preenchimento obrigatório para cadastro e envio da plataforma
operacional;
VI. Os participantes que já possuírem algum certificado de profissional de mercado
financeiro ativo na CVM e/ou BM&FBOVESPA (Agente Autônomo de investimentos,
CPA-10, CPA-20, CGA e etc.) concordam que terão que arcar com a taxa adicional de R$
500,00 (quinhentos reais) por mês para acesso à qualquer plataforma operacional, seja
simulador/conta teste ou plataforma real;
VII. 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;

CURSOS ATOM
CURSO INTENSIVO
3. SOBRE AS DISPONIBILIZAÇÕES DE ACESSOS
I. Assim que o pagamento for confirmado, o Trader receberá um e-mail com a
confirmação da compra do intensivo, no mesmo e-mail cadastrado no momento da
compra;
II. No e-mail de confirmação de pagamento o Trader encontrará um formulário de
preenchimento obrigatório, cujas informações são necessárias para cadastro e envio
da plataforma operacional;
III. O acesso ao material educacional do curso intensivo será disponibilizado em até 2
(dois) dias após a confirmação do pagamento;
IV. Os Traders acompanharão 5 (cinco) dias de aulas intensivas e práticas ao vivo, e
após esse período terão 3 (três) semanas de acesso à sala de operações;
V. Concluído o cronograma, o Trader que adquiriu o curso intensivo terá a opção de
adquirir o plano Atom Direct, que o permite ir direto para a Mesa Real;
VI. Os Traders que adquirirem o curso intensivo presencial estão cientes que deverão
levar um notebook ou computador para o local escolhido no momento da compra;

4. SOBRE A PLATAFORMA OPERACIONAL
I. A plataforma operacional será liberada somente para os Traders que preencheram o
formulário, e seu primeiro dia de utilização será somente no primeiro dia da aula ao
vivo;
II. O Trader que não recebeu a plataforma por não ter respondido o formulário, está
ciente que nada tem a contestar a título de disponibilização de acesso fora do prazo, ou
prejuízo por não ter iniciado a utilização no mesmo prazo dos demais Traders do curso;
III. A plataforma ficará disponível para o Trader por 30 dias corridos;
IV. O Trader está ciente que todo o período de utilização da licença será em conta de
treinamento e não conta real;

CURSOS ATOM
CURSO INTENSIVO
5. AÇÃO PROMOCIONAL ATOM DIRECT
Apenas para o Curso Intensivo Presencial e Online
I. Os Traders participantes do curso intensivo presencial e online que adquirem o
plano ATOM DIRECT, participarão de uma ação promocional de incentivo da Atom;
II. A ação consiste em viabilizar o pagamento de 100% de repasse do resultado líquido
das operações feitas em conta real até completar 6 (seis) meses de operações;
III. Após o período de 6 (seis) meses, o trader passará a respeitar a tabela de repasse já
praticada pela Atom, iniciando em 60% (sessenta por cento);
IV. Todas as demais regras de contratação seguirão os padrões informados na seção
Mesa Real deste documento, podendo sofrer alterações mediante o contrato de
prestação de serviços;

4.6 - MENTORIA GUIADA COM CAROL PAIFFER

CURSOS ATOM
ESTRATÉGIA VWAP

CURSOS ATOM
CURSO VWAP
1. OBJETIVO
Esta seção do regulamento abrange as regras referente a liberação de acessos
referente o curso de estratégia VWAP, da ATOM TRADERS S.A., sociedade por ações,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias Pereira
de Paula, 333 – Jd Pires de Mello, Sorocaba/SP controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES
S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob nº 00.359.742/0001 08, ambas neste
instrumento doravante denominadas “ATOM”.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
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. Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser
realizado em nome de um responsável maior de 18 (dezoito) anos.
II. Para adquirir o curso de VWAP, o Trader deverá acessar o site
www.atomeducacional.com.br e escolher uma das opções de pagamento disponíveis.
III. Tanto a inscrição quanto o pagamento são feitos via sistema eletrônico disponível no
site www.atomeducacional.com.br. Qualquer outra forma de pagamento não será aceita.
IV. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até três dias úteis
(em caso de boletos), o participante receberá um e-mail com login e senha da área
educacional, onde terá acesso ao conteúdo de estudos.
V. 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. SOBRE O CURSO
I. O curso é ministrado por Carol Paifer, com base em sua experiência com análise
gráfica e sua assertividade com essa estratégia.
II. O curso é indicado para Traders que:
a. Não tem conhecimento de mercado e gostariam de aprender a operar;
b. Traders que já possuem noção de mercado financeiro e gostariam de aprimorar seus
conhecimentos;

CURSOS ATOM
CURSO VWAP
3. SOBRE O CURSO (Continuação)
III. O Trader que adquirir o curso de estratégia está ciente que o mesmo não
acompanha acesso ao simulador (homebroker), portanto, não há qualquer período de
teste ou avaliação vinculada ao plano, ou qualquer promessa de ingresso na equipe de
Traders da Mesa Real.
IV. Conteúdo:
a. Vídeo-aulas explicativas sobre análise técnica;
b. Vídeo-aulas explicativas sobre a estratégia;
c. Ebook com ilustrações para um fácil entendimento;
d. Material disponível por 30 dias.
V. O Curso de VWAP não acompanha plataforma operacional (Profitchart PRO);
VI. O Curso de VWAP não dá acesso à aulas para acompanhamento ao vivo;
VII. Os traders que adquirirem o Curso de VWAP estão cientes que não há qualquer
obrigatoriedade por parte da Atom em disponibilizar acesso à plataformas
operacionais e/ou avaliações para participarem do processo seletivo da mesa real da
ATOM.

CURSOS ATOM
DO ZERO A TRADER

CURSOS ATOM
DO ZERO A TRADER
1. OBJETIVO
Esta seção do regulamento abrange as regras referente a liberação de acessos
referente o curso DO ZERO A TRADER, da ATOM TRADERS S.A., sociedade por ações,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias Pereira
de Paula, 333 – Jd Pires de Mello, Sorocaba/SP controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES
S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob nº 00.359.742/0001 08, ambas neste
instrumento doravante denominadas “ATOM”.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
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. Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser
realizado em nome de um responsável maior de 18 (dezoito) anos.
II. Para adquirir o curso DO ZERO A TRADER, o Trader deverá acessar o site
www.atomeducacional.com.br e escolher uma das opções de pagamento disponíveis.
III. Tanto a inscrição quanto o pagamento são feitos via sistema eletrônico disponível no
site www.atomeducacional.com.br. Qualquer outra forma de pagamento não será aceita.
IV. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até três dias úteis
(em caso de boletos), o participante receberá um e-mail com login e senha da área
educacional, onde terá acesso ao conteúdo de estudos.
V. 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. SOBRE O CURSO
I. O curso é ministrado por Carol Paifer, com base em sua experiência operando ações.
II. O curso é indicado para Traders que:
a. Não tem conhecimento de mercado e gostariam de aprender a operar ações;
b. Traders que já possuem noção de mercado financeiro e gostariam de aprimorar seus
conhecimentos;

CURSOS ATOM
DO ZERO A TRADER
3. SOBRE O CURSO (Continuação)
III. Conteúdo:
a. Vídeo-aulas explicativas sobre análise técnica e leitura de mercado;
b. Vídeo-aulas explicativas sobre como operar ações;
c. Slides com ilustrações para um fácil entendimento;
d. Material disponível por 30 dias.

4. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS
I. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até 2 (dois) dias úteis
(em caso de boletos), o participante receberá um e-mail com um formulário de
preenchimento obrigatório, cujas informações são necessárias para cadastro e envio da
plataforma.
II. Os acessos da plataforma e ao material do curso serão disponibilizados em até 2 (dois)
dias úteis APÓS o preenchimento do formulário de cadastro.
III. O trader que adquirir o curso está ciente que trata-se de um conteúdo de
acompanhamento online e que deve acompanhar seu cronograma, como segue:
a. Ao adquirir o curso e o pagamento for compensado, o trader receberá o e-mail com o
formulário de preenchimento obrigatório para recebimento dos acessos à plataforma e à
área educacional, que serão enviados em até 2 (dois) dias úteis após o preenchimento.
b. O material educacional ficará disponível para acesso por 60 dias corridos;
IV. O acesso à plataforma será liberado apenas para treino durante o curso, ficando
disponível por 30 dias corridos;
V. O Trader que não recebeu a plataforma e/ou o acesso à área educacional por não ter
respondido o formulário, está ciente que nada tem a contestar a título de disponibilização
de acesso fora do prazo, ou prejuízo por não ter acompanhado as aulas próximo à data de
aquisição/liberação da mesma;

CURSOS ATOM
DO ZERO A TRADER
5. SOBRE OS BÔNUS PROMOCIONAIS
I. Os Traders que adquirirem o novo Curso do Zero a Trader tem direito a participar de
uma ação promocional de incentivo da Atom;
II. A ação consiste em viabilizar a entrada dos Traders na mesa real pelos planos do Atom
Direct, e não somente pela avaliação;
III. O trader que adquirir qualquer um dos planos Atom Direct receberá 100% de repasse
nos dois primeiros meses de operações na mesa real;
IV. Todas as demais regras de contratação seguirão os padrões informados no regulamento
da Mesa Real que consta no site www.atomeducacional.com.br, podendo sofrer alterações
mediante o contrato de prestação de serviços;
V. Os 100 (cem) primeiros traders que adquirirem o novo Curso do Zero a Trader serão
presenteados com o e-book Minha sacada de Trader por Carol Paiffer, com estratégias
para Traders;

CURSOS ATOM
DI FUTUROS

CURSOS ATOM
DI FUTUROS
1. OBJETIVO
Esta sessão do regulamento abrange as regras referente à disponibilização e liberação de
acesso às publicações educacionais do curso de DI Futuros, da ATOM TRADERS S.A.,
sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.994.857/0001-70, com sede na Rua
Messias Pereira de Paula, 333 – Jd Pires de Mello, Sorocaba/SP controlada da ATOM
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob nº 00.359.742/0001 08,
ambas neste instrumento doravante denominadas “ATOM”.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
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.
Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser realizado em nome de um
responsável maior de 18 (dezoito) anos.
II. Para adquirir o Curso de Juros Futuros – DI, o Trader deverá acessar o site
www.atomeducacional.com.br e selecionar a opção de pagamento.
III. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até três dias úteis (em
caso de boletos), o participante receberá um e-mail com o acesso ao material educacional
(área restrita).
IV. Os participantes que já possuírem algum certificado de profissional de mercado
financeiro ativo na CVM e/ou BM&FBOVESPA (Agente Autônomo de investimentos, CPA-10,
CPA-20, CGA e etc.) concordam que terão que arcar com a taxa adicional de R$ 500,00
(quinhentos reais) por mês para acesso à qualquer plataforma operacional, seja
simulador/conta teste ou plataforma real.
V. 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. SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS
I. Assim que o pagamento for confirmado, o Trader receberá um e-mail com a confirmação
da compra do curso, no mesmo e-mail cadastrado no momento da compra;
II. O acesso ao material educacional do curso será disponibilizado através da área restrita,
em até 2 (dois) dias úteis após a confirmação do pagamento;
III. Os traders que adquirirem o Curso DI Futuros estão cientes que não há qualquer
obrigatoriedade por parte da Atom em disponibilizar acesso à plataformas operacionais
e/ou avaliações para participarem do processo seletivo da mesa real da ATOM.

CURSOS ATOM
MENTORIA GUIADA
com Joaquim Paifer

CURSOS ATOM
MENTORIA GUIADA | JOAQUIM PAIFER
1. OBJETIVO
Esta sessão do regulamento abrange as regras referente à disponibilização e liberação de
acesso do material educacional do curso MENTORIA GUIADA com Joaquim Paifer para
operações em Bolsa de Valores BM&FBovespa, com o objetivo de captação de usuários
("TRADERS") para integrar a equipe da ATOM TRADERS S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias Pereira de Paula, 333 – Jd
Pires de Mello, Sorocaba/SP controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações,
inscrita no CNPJ sob nº 00.359.742/0001 08, ambas neste instrumento doravante
denominadas “ATOM”.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
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.
Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser realizado em nome de um
responsável maior de 18 (dezoito) anos;
II. Para adquirir o curso de Mentoria Guiada, o Trader deverá acessar o site
www.atomeducacional.com.br e selecionar a opção de pagamento;
III. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até 2 (dois) dias úteis (em
caso de boletos), o participante receberá o acesso à área educacional, e iniciará os
recebimentos das vídeo-aulas por e-mail;
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. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS
I. Assim que o pagamento for confirmado, o Trader receberá um e-mail com a confirmação da
compra do curso, no mesmo e-mail cadastrado no momento da compra;
II. O curso consiste em 4 (quatro) vídeo-aulas direcionadas que ajudam o trader a manter
consistência nas operações;
III. O acesso às 4 (quatro) vídeo-aulas do curso serão disponibilizados dia a dia através de email, em até 2 (dois) dias úteis após a confirmação do pagamento;

CURSOS ATOM
MENTORIA GUIADA | JOAQUIM PAIFER
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS
(Continuação)
IV. Ao final de cada aula o Trader receberá um exercício, cuja pontuação, definirá os
direcionamentos operacionais que deverá seguir;
V. A mentoria guiada não dá direito à plataforma operacional (Profitchart PRO);
VI. A mentoria guiada não acompanha aulas para acompanhamento ao vivo;
VII. A mentoria guiada não dá direito à chance de avaliação para participar da mesa real;

CURSOS ATOM
MENTORIA GUIADA
com Carol Paiffer

CURSOS ATOM
MENTORIA GUIADA | CAROL PAIFFER
1. OBJETIVO
Esta sessão do regulamento abrange as regras referente à disponibilização e liberação de
acesso do material educacional do curso MENTORIA GUIADA com Carol Paiffer para
operações em Bolsa de Valores BM&FBovespa, com o objetivo de captação de usuários
("TRADERS") para integrar a equipe da ATOM TRADERS S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias Pereira de Paula, 333 – Jd
Pires de Mello, Sorocaba/SP controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações,
inscrita no CNPJ sob nº 00.359.742/0001 08, ambas neste instrumento doravante
denominadas “ATOM”.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
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.
Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser realizado em nome de um
responsável maior de 18 (dezoito) anos;
II. Para adquirir o curso de Mentoria Guiada, o Trader deverá acessar o site
www.atomeducacional.com.br e selecionar a opção de pagamento;
III. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até 2 (dois) dias úteis (em
caso de boletos), o participante receberá o acesso à área educacional, e iniciará os
recebimentos das vídeo-aulas por e-mail;
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. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS
I. Assim que o pagamento for confirmado, o Trader receberá um e-mail com a confirmação da
compra do curso, no mesmo e-mail cadastrado no momento da compra;
II. O curso consiste em 4 (quatro) vídeo-aulas direcionadas que ajudam o trader a manter
consistência nas operações, mais um bônus de vídeo-aulas de VWAP;
III. O acesso às 4 (quatro) vídeo-aulas do curso serão disponibilizados dia a dia através de email, em até 2 (dois) dias úteis após a confirmação do pagamento;

CURSOS ATOM
MENTORIA GUIADA | CAROL PAIFFER
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS
(Continuação)
IV. Ao final de cada aula o Trader receberá um exercício, cuja pontuação, definirá os
direcionamentos operacionais que deverá seguir;
V. A mentoria guiada não dá direito à plataforma operacional (Profitchart PRO);
VI. A mentoria guiada não acompanha aulas para acompanhamento ao vivo;
VII. A mentoria guiada não dá direito à chance de avaliação para participar da mesa real;

PROMOCIONAIS
Trader PASS TO SUCCESS
(Combo All inclusive)

PROMOCIONAIS
TRADER PASS TO SUCCESS
1. OBJETIVO
Esta sessão do regulamento abrange as regras referente à disponibilização e liberação de
acesso do material educacional do combo TRADER PASS TO SUCCESS para operações em
Bolsa de Valores BM&FBovespa, com o objetivo de captação de usuários ("TRADERS") para
integrar a equipe da ATOM TRADERS S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias Pereira de Paula, 333 – Jd Pires de Mello,
Sorocaba/SP controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ sob nº 00.359.742/0001 08, ambas neste instrumento doravante denominadas “ATOM”.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
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.
Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser realizado em nome de um
responsável maior de 18 (dezoito) anos;
II. Para adquirir o combo TRADER PASS TO SUCCESS, o Trader deverá acessar o site
www.atomeducacional.com.br e selecionar a opção de pagamento;
III. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até três dias úteis (em
caso de boletos), o participante receberá um e-mail com o acesso ao material educacional (área
restrita).
IV. Os participantes que já possuírem algum certificado de profissional de mercado financeiro
ativo na CVM e/ou BM&FBOVESPA (Agente Autônomo de investimentos, CPA-10, CPA-20,
CGA e etc.) concordam que terão que arcar com a taxa adicional de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por mês para acesso à qualquer plataforma operacional, seja simulador/conta teste ou
plataforma real.
V. 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. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS
I. O combo TRADER PASS TO SUCCESS é um conjunto dos maiores cursos já feitos pela Atom;
II. A disponibilização dos acessos se dá seguindo as regras individuais de cada curso integrante
do combo;

PROMOCIONAIS
TRADER PASS TO SUCCESS
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS (Continuação)
III. Apenas os cursos listados a seguir integram do combo TRADER PASS TO SUCCESS:
- Universidade Atom
- Curso do Zero a Trader com Carol Paiffer
- Mentoria Guiada com Carol Paiffer
- Mentoria Guiada com Joaquim Paifer
- Estratégia de Vwap com Carol Paiffer
- Curso DI Futuros com Joaquim Paiffer
- Psicologia no Trade com Eric Gaigher
- Intensivo Online AO VIVO com Eric Gaigher (Sempre a próxima turma agendada)
IV. Os traders que adquirirem o combo TRADER PASS TO SUCCESS, terão 2 (dois) meses de
acesso a plataforma Profitchart PRO para treinos;
V. Os traders terão acesso à uma chance no plano avaliativo Infinito;
VI. 3 meses de sala ao vivo com Trader Jon ao vivo todos os dias;
VII. O Trader que for aprovado na avaliação receberá 100% (cem por cento) de repasse na
mesa real por 1 (um) ano;
VIII. O trader poderá operar por 1 (uma) semana na estação de qualquer espaço Atom da sua
escolha (exceto Sorocaba);
IX. Os traders que adquirirem o TRADER PASS TO SUCCESS estão cientes que cada curso
possui suas regras específicas quanto à disponibilização de conteúdo e acessos, portanto, tais
regras devem ser consultadas no regulamento geral.

PROMOCIONAIS
INICIATIVA VOCÊ TRADER

PROMOCIONAIS
INICIATIVA VOCÊ TRADER
1. OBJETIVO
Esta sessão do regulamento abrange as regras referente à disponibilização e liberação de
acesso do material educacional do programa INICIATIVA VOCÊ TRADER, uma publicação
educacional da ATOM TRADERS S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
23.994.857/0001-70, com sede na Rua Messias Pereira de Paula, 333 – Jd Pires de Mello,
Sorocaba/SP controlada da ATOM PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ sob nº 00.359.742/0001 08, ambas neste instrumento doravante denominadas “ATOM”.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
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.
Em caso de participantes menores de idade, o cadastro deverá ser realizado em nome de um
responsável maior de 18 (dezoito) anos.
II. Para adquirir o Iniciativa Você Trader, o Trader deverá acessar o site
www.atomeducacional.com.br e selecionar a opção de pagamento.
III. Após a compensação do pagamento, que poderá ser realizada em até três dias úteis (em
caso de boletos), o participante receberá um e-mail com o acesso ao material educacional (área
restrita).
IV. Os participantes que já possuírem algum certificado de profissional de mercado financeiro
ativo na CVM e/ou BM&FBOVESPA (Agente Autônomo de investimentos, CPA-10, CPA-20,
CGA e etc.) concordam que terão que arcar com a taxa adicional de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por mês para acesso à qualquer plataforma operacional, seja simulador/conta teste ou
plataforma real.
V. 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. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS
I. Assim que o pagamento for confirmado, o Trader receberá um e-mail com a confirmação da
compra do programa, no mesmo e-mail cadastrado no momento da compra.
II. O programa consiste em 4 (quatro) etapas direcionadas que ajudam o desenvolvimento do
Trader e a manutenção da consistência nas operações.
a. 1ª etapa – NIVELAMENTO (de 26/11/2018 a 30/11/2018). Os traders passarão por uma
semana de aulas para nivelamento de conteúdo. O acesso ao material será via área restrita.
Nesta etapa o conteúdo das aulas disponibilizado estará gravado;

PROMOCIONAIS
INICIATIVA VOCÊ TRADER
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS (Continuação)
b. 2ª etapa – ENSINO PRÁTICO E TEÓRICO (de 03/12/2018 a 21/12/2018). Os traders
terão três semanas de aulas ao vivo para aprendizagem e aprimoramento de conteúdo, sendo:
Duas semanas de aula ao vivo com Joaquim Paifer, e uma semana de aula ao vivo com Carol
Paifer. Os links para acompanhamento das aulas serão disponibilizados em área restrita;
c. 3ª etapa – PROVA (de 07/01/2019 a 11/01/2019). Os traders serão avaliados de forma
simples e objetiva, e a aprovação na prova garantirá a vaga na mesa real da atom. Regras para a
prova:
i. Operar durante 5 (cinco) dias;
ii. Fazer 10 (dez) operações sendo – 5 (cinco) operações com o ativo Dólar, e 5 (cinco)
operações com o ativo Índice;
iii. Operar com no máximo 10 minicontratos de cada um dos ativos liberados (Dólar e
Índice);
iv. Ter no máximo um dia negativo;
v. Encerrar os 5 dias de operação com resultado acumulado líquido positivo;
d. 4ª etapa – OPERAÇÕES NA PRÁTICA (de 14/01/2019 a 08/02/2019). Os traders passarão
por 20 dias de operações na prática, ao vivo, sendo:
i. Duas semanas de operações com Joaquim Paifer;
ii. Uma semana de operações com Carol Paifer;
iii. Uma semana de operações com Joaquim e Carol Paifer;
III. Os Traders que adquirirem o programa Iniciativa você trader receberão o acesso à
plataforma operacional (Profitchart PRO) por 35 dias, como segue abaixo:
a. 30 dias para treinamento durante a 1ª e 2ª etapa (nivelamento e ensino prático e teórico);
b. 5 dias para a 3ª etapa (prova);
IV. Após a prova os Traders aprovados utilizarão a plataforma Profitchart PRO liberada pela
Atom para uso na conta real. Os traders que não forem aprovados na prova estão cientes que
deverão contratar a plataforma de sua preferência, por sua conta e responsabilidade, para
acompanhamento da 4ª etapa do programa (operações na prática).
V. Os traders não aprovados na prova do programa Iniciativa você trader estarão aptos e
liberados para adquirirem qualquer um dos planos de Atom Direct disponíveis, assim terão
limite operacional para acompanharem a etapa de operações na prática operando em uma
subconta da Atom;
VI. Todos os Traders que adquirirem o programa receberão como um bônus 6 (seis) meses de
acesso aos relatórios de pontos do Joaquim Paifer pela Stalker Publicadora, a fim de manter as
boas referências indicadas no escopo do programa.

PROMOCIONAIS
INICIATIVA VOCÊ TRADER
4. DO INGRESSO NA EQUIPE ATOM
I. Os traders aprovados na prova do programa Iniciativa você trader estarão automaticamente
aptos para fazerem parte da equipe de traders da mesa real da Atom, e iniciarão no mesmo
nível de risco do plano PLUS EXPRESS FUTUROS na tabela de Scaling Plan praticada na Atom.
II. Os valores disponibilizados serão somente para operações através de plataforma vinculada
ao gerenciamento de risco da companhia, usando as corretoras e critérios indicados pela
ATOM.
III. Os Traders que forem convidados a fazer parte da equipe não terão qualquer vínculo
trabalhista com a ATOM, não serão subordinados a ninguém, não terão a obrigatoriedade de
frequência e/ou habitualidade de presença nas instalações da ATOM.
IV. Após o envio dos documentos necessários e assinatura do Contrato de Prestação de
Serviços o Trader estará apto para emitir ordens em nome da empresa, cada Trader usará a
plataforma online real para operar em nome da ATOM.
V. Todas as regras de contratação do Trader da Atom podem ser consultadas na sessão MESA
REAL do regulamento, e posteriormente estarão especificadas no contrato de prestação de
serviços.

5. SOBRE AS GARANTIAS
Os Traders que ao final da programação de aulas não conseguirem alcançar o objetivo
proposto no início do curso, receberão:
a. Mais 6 (seis) meses de assinatura aos relatórios de pontos do Joaquim Paifer da Stalker
publicadora;
b. Acesso vitalício a todos os conteúdos educacionais que já foram lançados pela Atom;

TEM ALGUMA DÚVIDA?
ENTRE EM CONTATO
CONOSCO!
CANAIS DE ATENDIMENTO
Telefone: +55 (15) 3031-6100
E-mail:
contato@atomeducacional.com.br
Chat online:
www.atomeducacional.com.br

