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10 ETAPAS PARA OPERAR SWING TRADE: 
DO NÍVEL ZERO PARA AS OPERAÇÕES REAIS 

 

  

APRESENTAÇÃO: 

Todos os dias o mercado de ações nos apresenta oportunidades de 

obter lucros. A questão é saber qual é a melhor ação para comprar e quando 

é o melhor momento de compra. Além disso, poucas pessoas sabem que é 

possível obter lucros consistentes alugando ações de outros acionistas, vender 

essas ações para depois comprá-las. Esta forma de operar é aprovada pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela Brasil Bolsa Balcão (B3) e que 

possibilita lucros bem interessantes. O curso 10 Etapas para Operar Swing 

Trade: do Nível Zero para as Operações Reais é direcionado para as pessoas 

que nunca operaram na bolsa de valores e desejam realizar operações de 

curta duração (cerca de 2 a 15 dias), tendo como base das suas operações a 

análise gráfica (Análise Técnica). 

 

OBJETIVOS: 

 Compreender sua posição no mercado de ações (Swing Trade), suas 

responsabilidades como investidor e gerenciar seus riscos; 

 Compreender os códigos das ações e seus diferentes setores; 

 Compreender a importância do intermarket e como construir um setup;  

 Aprender como operar compradado e vendido, seus respectivos custos, 

inserindo ordens de stops em concordância com seu gerenciamento de 

risco, utilizando a plataforma de operação ou home broker; 

 Escolher e abrir conta numa corretora que se adequa ao seu perfil; 

 Aprender a operar na bolsa de valores utilizando conteúdos práticos da 

Análise Técnica (análise de gráficos); 

 Construir um setup próprio para realizar operações de Swing Trade; 

 Realizar operações simuladas, utilizando a planilha de gerenciamento 

de riscos para construção e testes do setup e; 

 Realizar operações no mercado de ações na modalidade de Swing 

Trader. 
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A QUEM SE DESTINA: 
 

 A todos interessados que desejam realizar operações de curta 

duração na bolsa de valores.  

 
PROGRAMA: 
 

 Formas de operar no mercado de ações; 

 Ações: conceitos, características técnicas e lotes; 

 Índices de Segmentos Setoriais;  

 Como operar comprado e vendido e suas respectivas taxas; 

 Notas de corretagens; 

 Formas de envio de ordens; 

 Como inserir ordens de compra, venda e stops nas plataformas 

gráficas e home brokers; 

 Como escolher e abrir conta numa Corretora de Valores; 

 Horários de negociação na Bolsa e suas respectivas volatividades; 

 Entendendo o intermarket e configurando um WatchList; 

 Análise Técnica: gráfico de candlestick; tendências; trend lines; 

retração e projeção de Fibonacci e; principais indicadores técnicos; 

 As três análises necessárias para operações de Swing Trade: análise 

intermarket; análise dos setores e; análise do Ibovespa; 

 Construindo e testando o seu setup de operações; 

 Procurando oportunidades para as operações de Swing Trade; 

 Gerenciando os riscos das operações (planilha de gerenciamento de 

riscos); 

 Realizando operações simuladas para testar o seutp e; 

 Saiba quando você estará pronto para operar “na vida real” e como 

iniciar, em relação a alocação de capital. 
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PERÍODO DAS AULAS: Quartas e sextas-feiras das 15h às 17h 

DATAS DAS AULAS: 11, 13, 18, 25 e 27 de novembro e; 02, 04, 09, 11 e 16 

de dezembro.  

 

Aulas via Google Meet e que serão gravadas para os alunos que desejarem 

rever os conteúdos ou fazer o curso na modalidade EaD. 

 

CARGA HORÁRIA: 10 aulas com 2 horas de duração cada.  

Total de 20 horas. 

 

CORPO DOCENTE: 

 

Professor Marcos Calil  

 

Professor há 25 anos é formado em Licenciatura Plena em Matemática; 

possui diversos cursos de Análise Técnica, incluindo a especialização 

na B3 Educacional na área de Análise Técnica; professor de Mercado 

Financeiro, Matemática e Estatística na ESAGS-FVG e; realiza 

constantes operações de Day Trade, Swing Trade, Position, Buy & Hold 

e Long & Short. O Prof. Marcos Calil opera de forma ativa e constante 

no Mercado desde 2015. 

 

METODOLOGIA: 

 Utilizando a plataforma Google Meet as aulas serão on-line permitindo 

que os alunos possam esclarecer suas eventuais dúvidas durante a 

explanação dos conteúdos que serão transmitidos por slides, plataformas 

gráficas, planilhas e sites de apoio. Além disso, durante as aulas on-line, serão 

utilizados exemplos práticos para demonstrar os conteúdos ensinados tendo 

como base as ações que estarão sendo negociadas na bolsa de valores, 

enquanto o mercado acionário estiver aberto. Com posse das gravações das 

aulas, o aluno poderá rever as aulas quando desejar, ou então, optar pela 

modalidade do curso EaD, assistindo as aulas de acordo com o seu tempo. 

 

CERTIFICAÇÃO: 
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 Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência. 

 

VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 1.190,00 

 

 Incluso e-book (slides das apresentações);  

 Desconto para grupos de 02 ou mais pessoas da mesma empresa;  

 Desconto para alunos e formados.  

 

INSCRIÇÕES: 

Faça sua matrícula na página do curso. 

 

CANCELAMENTO: 

 Pela ESAGS, por falta de quorum: Será devolvido 100% do valor pago. 

O aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O 

valor também pode ficar como crédito para início em outros treinamentos, a 

critério do aluno.  

 Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de 

inscrição). O cancelamento deverá ser solicitado por telefone ou e-mail, no 

máximo 48 horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não haverá 

devolução.  

 

IN COMPANY: 

 Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, duração 

e foco.  

 Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais podem 

desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira específica, às 

necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 


