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mercado financeiro

Opere no mercado financeiro sem
arriscar o próprio capital

Mas para entrar nesse mercado é preciso passar por
um processo de avaliação prático e bastante rigoroso.
Antonio Marcos Samad Júnior, sócio da Axia Investing,
explica que a avaliação é feita na prática. O interessado
opera 30 ou 60 dias dias corridos, em tempo real, com
dinheiro fictício. Nesse período ele tem de atingir uma
meta pré-estabelecida. Se não passar, pode tentar
quantas vezes quiser. Se for aprovado ganha o direito
de operar a plataforma.
Não é exigido nível superior, ou qualquer outro
pré-requisito, mas antes de tentar é importante ter
conhecimentos de mercado financeiro. A Axia oferece
dois cursos gratuitos e dois pagos, mas eles não são
obrigatórios, o interessado pode escolher outras formas
de obter conhecimento.
"Nosso business é a contratação. Mas como sabemos
que muita gente não conhece o mercado, oferecemos
esses cursos gratuitos. Aconselho a quem deseja entrar
nesse mercado fazer nossa avaliação para ver se está
pronto ou não para ser trader. Se for aprovado é porque

em que o profissional fica mais experiente. Tem traders
que ganham mais de R$ 10 mil mensais".
Trabalhar como trader em mesa proprietária trouxe
novas perspectivas e mudou para melhor a vida de
Jhonatan do Vale Alves, de Jundiaí, e de Felipe dos
Santos, de Manaus. Casado e pai de uma menina de
1 ano e seis meses, Jhonatan trabalhava em portaria
desde 2015. Para manter a casa tinha dois empregos,
mas o que ganhava ainda era insuficiente. Conheceu
o mercado financeiro conversando com pessoas que
conheceu na internet. Com as informações que obteve
online, resolveu arriscar.

Fez um empréstimo de R$ 3 mil e comprou ações na
Bolsa de Valores. "Perdi tudo, mas não desisti. Em 2018
ouvi falar sobre mesa proprietária e fui pesquisar. No
ano seguinte fiz meu primeiro teste na Axia, mas minha
prova foi um horror.", conta Jhonatan, que só conseguiu
passar na quarta tentativa. Ele começou a trabalhar na
mesa proprietária em fevereiro deste ano. "Os ganhos
já tem condições de operar. Muita gente faz cursinho atuais são bem maiores em comparação com meus dois
no YouTube e pensa que está pronto, mas não é assim empregos anteriores e trabalho muito menos horas por
que funciona. Tem muito vendedor de ilusão por aí", dia, sem sair de casa. Estou feliz", afirma.
afirma o empresário, que atua no mercado desde 1999.
Felipe dos Santos também está feliz. Solteiro, o
"Contamos com 1,3 mil traders aprovados, parte amazonense conheceu o mercado financeiro em 2019,
operando no Brasil e parte no exterior. Temos um quando estudava engenharia na Universidade Fedesoftware parametrizado que acompanha a atuação de ral do Amazonas. Um colega o informou sobre um
cada um", explica Samad Júnior. Segundo o executivo, workshop e ele resolveu participar. Conversando com
um trader iniciante ganha entre R$ 3 e R$ 5 mil por outros participantes, foi informado sobre a Axia por
mês, mas isso depende do desempenho individual. um trader que já havia trabalhado na mesa proprietá"Normalmente os ganhos vão aumentando na medida ria. "Eu tinha uma viagem para São Paulo e aproveitei
para conhecer o escritório. Vi que a empresa era bem
estruturada e comecei a estudar e a fazer testes", conta.
chombosan_CANVA

A

Axia Investing foi uma das primeiras empresas nacionais a atuar neste formato, que vem
atraindo a atenção de profissionais desse 2017,
quando a empresa foi fundada. Para quem nunca ouviu
falar, mesa proprietária é uma empresa que contrata
traders para operar seu próprio capital. Ou seja, o profissional trabalha com os recursos da Axia Investing no
mercado financeiro. O trader fica com um percentual
que pode chegar a 80% de repasse dos ganhos obtidos
e o risco de perdas é totalmente da Axia.
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Já pensou em ganhar dinheiro trabalhando como trader no mercado financeiro sem colocar o próprio capital em risco? E o
melhor, não é preciso nem ao menos dispor de capital. Isso é possível por meio de um novo modelo de operação,
ainda novo no Brasil, conhecido pelo nome de mesa proprietária.

Determinado a trabalhar no segmento, Felipe tirava duas horas diárias de seu tempo para estudar o
mercado financeiro. Assim como o trader de Jundiaí,
conseguiu ser aprovado na quarta avaliação. Começou a
trabalhar na Axia em maio de 2020, quando deixou seu
emprego no setor de varejo. De lá para cá já realizou o
sonho de comprar uma guitarra e está com passagem
comprada para o Canadá. Ele trancou a matrícula no
curso de engenharia para fazer graduação em Sistema
de Informação em uma universidade canadense.
Continuará trabalhando como trader da Axia enquanto estiver fora. "Já conversei com eles e está tudo certo.
Hoje eu ganho até mais do que se estivesse trabalhando
como engenheiro", afirma. Tanto Felipe quanto Jhonatan aconselham outras pessoas a tentar e dão um
conselho para quem tem interesse: estudar muito, pois
atuar no mercado financeiro exige conhecimento, e não
desanimar porque reprovou na primeira tentativa. A
reprovação faz parte do aprendizado. - Fonte e outras
informações: (https://axiainvesting.com.br/).

