REGULAMENTO
PROGRAMA TRADER PATROCINADO

A Euroinvest é uma Mesa Proprietária (Prop Trading) que chegou ao Mercado em
novembro de 2017, com uma pegada diferente. Compartilhar o seu operacional, utilizando
indicador próprio, através da sua área educacional e formar Traders com suporte e mentoria
contínua. Também trazer para o mercado estratégias de operações automatizadas na B3 (via
robôs de investimentos).
E não para por aí! Visando aumentar a profissão Trader, ainda pouco explorada e conhecida no
Brasil, iniciamos o nosso processo de seleção em busca dos melhores Traders para operar o
nosso capital. É a oportunidade para quem já possui alguma experiência e deseja operar o nosso
dinheiro para aumentar a sua fonte de renda.
Seja um Trader Patrocinado!

COMO PARTICIPAR?
1- TESTE – PROCESSO SELETIVO

O processo e as regras são simples. Escolha o seu plano, siga o regulamento, atinja a meta e
entre para o time de Traders da conta Real!

2- OPERE NA MESA REAL

Bem-vindo a mesa real da Euroinvest!
Defina os seus horários e onde deseja trabalhar.
Tenha o seu lucro com o nosso dinheiro!
FAÇA PARTE DESTA EQUIPE DE TRADERS VENCEDORES!
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PLANOS PARA O TESTE

OBJETIVO
Apresentar as regras referentes aos planos Forex do programa Trader Patrocinado Euroinvest.
O teste se dará por meio da Plataforma MT5. O objetivo do programa é captar e avaliar usuários
“TRADERS” para fazer parte da equipe da Euroinvest Tecnologia e Treinamentos Ltda, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 18.638.492/0001-00, com sede na Avenida Nilo Peçanha 50 sala 1916 –
Centro, Rio de Janeiro/RJ, neste instrumento doravante denominada “EUROINVEST”.

COMO SE INSCREVER?
Qualquer candidato pode se inscrever, desde que atenda os pré-requisitos abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Pessoa física,
Maior de 18 (dezoito) anos de idade,
Preencher as condições de participação estabelecidas neste regulamento,
Adquirir qualquer plano de teste através dos veículos de comunicação de domínio oficial
euroinvest.com.br que melhor atender a sua expectativa,
A inscrição bem como o pagamento são feitos somente via sistema eletrônico,
Após a confirmação do pagamento, que dependerá da fonte pagadora, o participante
receberá um e-mail com os procedimentos e regras para iniciar o processo de avaliação,
ativação da plataforma de negociação e o acompanhamento de resultados.
Importante: A data de início da avaliação será considerada a data que a Euroinvest
enviar o e-mail de ativação da plataforma para o Trader. A liberação é enviada para o
email cadastrado. Não esqueça de conferir também a caixa de SPAM e seu lixo
eletrônico.
O participante é responsável por selecionar a conta correta, para o início do processo
de avaliação.
O participante é responsável pela leitura dos termos de uso e concorda com eles de
antemão através da compra de qualquer plano.
Não haverá, em hipótese alguma, entrega de valores em espécie ou prêmios a nenhum
candidato ou Trader. Todos os valores citados referem-se, única e exclusivamente, aos
limites a serem utilizados como margem operacional para realização de operações no
mercado Forex sob supervisão e controles de risco impostos pela EUROINVEST.
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.
A EUROINVEST não será responsável por quaisquer danos sejam eles indiretos,
acidentais, incidentais, especiais, punitivos, exemplares ou consequentes da
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participação do Programa Trader Patrocinado da EUROINVEST (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 EUROINVEST).

SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
1. Cada participante receberá um valor fictício para realizar operações no mercado Forex
via plataforma MT5 vinculadas a conta da Euroinvest.
2. O candidato é o responsável por conhecer e seguir o horário de negociação, disponível
de domingo 18h até sexta 18h.
3. Todas as operações durante o processo de teste serão descontadas de todas as taxas
(spread).
4. Os planos do teste terão duração de 30 dias corridos a contar da data de ativação da
plataforma, conforme indicado acima e o saldo da avaliação não é acumulativo para
futuras avaliações.
5. A plataforma é destinada exclusivamente para realizar a avaliação. Toda e qualquer
operação realizada pelo Trader será considerada para critério de aprovação.
6. Em caso de problemas de acesso a plataforma, o Trader deverá entrar em contato com
a Euroinvest.
7. É recomendado que o candidato tenha uma internet de backup e/ou nobreak.
8. Recomendamos também que o candidato tenha a versão mobile instalada como backup
do desktop/ computador.
9. O candidato deverá seguir e operar somente os pares de moedas e respeitar os limites
de posição de cada plano.
10. Não será permitido a troca de plano durante o processo de teste.
11. O candidato será o responsável pela proteção e bom uso de seu login e senha de acesso
à plataforma.
12. O envio de ordens será somente via plataforma de negociação MT5.
13. Assim que o trader atingir a meta de aprovação, deverá comunicar à Euroinvest via
WhatsApp https://wa.me/5521992533750 e aguardar a validação. Caso continue
operando será contabilizado no somatório do resultado.
14. O Trader declara estar ciente que a Euroinvest não possui gestão sobre eventuais
perdas de dados (relatório das operações realizadas) por motivo de cancelamento da
plataforma (tempo expirado para uso na avaliação).
ATENÇÃO: Após expirado o tempo de disponibilidade da plataforma, o sistema exclui
automaticamente todos os dados conforme supracitado. Sendo assim, o trader deverá extrair
seu relatório de performance da plataforma de negociação antes da expiração da licença, com
o intuito de garantir o histórico de suas negociações.

www.euroinvest.com.br

Revisado em 07/10/2021

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
1. O Trader só terá direito à devolução do valor pago se:
 Tiver comprovadamente algum problema com o serviço prestado;

2. O Trader NÃO terá direito à devolução, ressarcimento ou reembolso do valor pago se:
 Atingir o limite total de perda acumulado, de forma a ser eliminado do processo
de teste;
 A plataforma estiver liberada, uma vez que implica custos para a Euroinvest.

PLANOS PARA O TESTE

Forex – Pares de Moedas
Ativos sugeridos: Major Pairs: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD,
NZD/USD.
EUROINVEST

FOREX LITE*

FOREX JUNIOR*

FOREX PLENO*

Lotes até

USD 40.000,00

USD 80.000,00

USD 150.000,00

Limite total de perda**

USD 400,00

USD 800,00

USD 1.500,00

Meta total para ser aprovado***

USD 700,00

USD 1.400,00

USD 2.600,00

Mínimo de dias

7

7

7

Máximo de dias (corridos)

30

30

30

100% nos 6
primeiros meses e
85% a partir do
7º mês

100% nos 6 primeiros
meses e 85% a partir
do 7º mês

100% nos 6
primeiros meses e
85% a partir do
7º mês

R$ 350,00

EM BREVE

EM BREVE

Repasse na conta real

Valor do plano por avaliação

* Alavancagem: Plano FOREX LITE, Plano FOREX JUNIOR e FOREX PLENO é 1:100, cada plano permitirá
uma posição inicial máxima de lotes abertos.
** O Limite total de perda elimina o Trader do teste, inclusive se atingido em um único dia.
*** Considerar o Resultado Líquido do relatório de performance, como referência.
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REGRAS PARA APROVAÇÃO
1. O candidato receberá uma margem operacional e limites de posição diretamente na
plataforma de negociação (modo simulador), de acordo com o plano contratado. As
quantidades de lotes disponíveis para negociação alteram de acordo com o saldo da sua
conta, podendo variar para mais ou menos.
2. Deverá ser atingida a meta de aprovação referente ao plano de avaliação para ser
aprovado.
3. Deverá operar no mínimo 7 dias dos 30 dias corridos de avaliação, sendo necessário
comprovar a consistência (tabela abaixo). Não será permitido realizar operações com
resultado zerado, somente para cumprir os requisitos mínimos de aprovação.
4. Um dia operado é definido como um dia em que pelo menos uma operação é executada.
Se uma operação for realizada em vários dias, apenas o dia em que a operação foi aberta
é considerada o dia de operação.
5. Comprovação da consistência em caso de aprovação em 7 dias. Exemplo: Caso o Trader
bata a meta em dois ou três dias, deverá cumprir o mínimo de 7 dias de operação. Os
dias que faltam, deverão ter um resultado mínimo de 50% da média do resultado diário
atingido na aprovação. Exemplo: Plano Forex Lite onde a meta de aprovação é USD
700,00. Se o trader bater a meta em dois dias, significa que a média diária do resultado
obtido foi de USD 350,00 e para cumprir o regulamento deverá operar mais cinco dias
com resultado diário mínimo de USD 175,00 (50% de USD 350,00). Em hipótese alguma
será aceito resultado negativo no fim do dia (esta regra só se aplica para aprovação em
até 7 dias de operação).
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6. Deverá obter o mínimo de 50% de dias com ganhos. Válido somente após 7 dias de
operação.
7. Um único dia não pode representar mais de 50% da meta de aprovação. Não será
eliminatório, apenas não contabilizará para aprovação o valor excedente.
8. Não alcançar o limite de perda total.
9. A cobrança de spreads (custo de operação) será de acordo com critério padrão da
corretora The Brokers Capital, a partir de 0.5 PIP.
10. O resultado para validação da aprovação será extraído, analisado e validado
manualmente pela Euroinvest em até 1 dia útil.
11. O aprovado iniciará na mesa real seguindo as regras de risco do Plano ao qual realizou
o teste e conforme Plano de performance.

MESA REAL

1. OBJETIVO

Apresentar as regras referentes ao processo de contratação do Programa Trader Patrocinado,
aos Traders que integrarão a equipe EUROINVEST Tecnologia e Treinamentos Ltda.

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
1. Ser aprovado no teste.
2. Os aprovados na avaliação receberão um e-mail com instruções e regras para assinatura
do contrato de prestação de serviços.
3. Após assinatura do contrato, o Trader receberá login e senha da plataforma de
negociação e estará autorizado a emitir ordens pela subconta da Euroinvest, seguindo
o Plano de Performance.

SOBRE A MESA REAL
1. Não existirá qualquer vínculo trabalhista com a Euroinvest, não haverá subordinação e
nem exclusividade e fidelidade.
2. A Euroinvest irá disponibilizar os valores em forma de margem operacional através da
plataforma de negociação, sob seu gerenciamento de risco.
3. Todas as operações executadas terão a incidência de custos de corretagens e taxas.
4. O Trader deverá seguir o Plano de Performance, respeitando assim todas as suas regras
de posição e limites de ganhos e perdas.
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5. O imposto de renda sobre os ganhos de capital no mercado Forex será de 15% e será
descontado do lucro líquido do trader somente quando for realizado o repasse mensal.
6. O Trader CONTRATADO não terá nenhum tipo de remuneração fixa. O Trader receberá
100% do lucro líquido, após a dedução do IR citado acima, obtido nos seis primeiros
meses. A partir do sétimo mês receberá o repasse de lucros conforme o Plano de
Performance.
7. O Trader não precisará abrir conta junto à corretora pois será uma subconta da
Euroinvest. Ou seja, todas as operações realizadas pelos Traders são registradas na
conta da Euroinvest, cabendo a esta pagar os impostos sobre as operações.
8. O Trader será responsável por pagar os seus impostos sobre o valor recebido da
Euroinvest.
9. Havendo saldo acumulado positivo, líquido das operações, o repasse será mensal e não
acumulativo e o valor devido será pago até o 07⁰ (sétimo) dia útil do mês subsequente.
A eventual performance negativa de cada um dos Traders é acumulada e deverá ser
compensada nos meses subsequentes.
10. Se for atingido o limite de perda máxima acumulado, o Trader terá o seu contrato
rescindido com a Euroinvest automaticamente e gerada a cobrança do saldo excedente,
quando aplicado, para restituir a CONTRATANTE eventuais prejuízos acima desses
limites
11. Ainda que a plataforma de operações não trave automaticamente ao atingir tais limites,
é obrigação do trader CONTRATADO encerrar imediatamente as operações e informar
o ocorrido à CONTRATANTE o mais rápido possível, também sob pena de ter que
restituir a CONTRATANTE caso não o faça.
12. O Trader eliminado da conta real poderá realizar outro teste e ao retornar para a conta
real o seu saldo inicial será o acumulado negativo anterior.
13. O Trader tem o direito de pagar o débito da conta real e continuar na mesa sem realizar
um novo teste.
14. A Euroinvest se reserva ao direto de colocar o Trader em conta simulador ou retirá-lo
da equipe se descumprir as regras operacionais, por má conduta ou por outros critérios
avaliados pela administração.
15. O Trader que for retirado da equipe receberá apenas sua porcentagem dos lucros caso
seu resultado acumulado seja positivo. Caso esteja negativo, a EUROINVEST não tem
nenhuma obrigação financeira de reembolso ao Trader. Por outro lado, se o saldo
negativo do Trader ultrapassar o limite de perda total acumulado permitido, este deverá
arcar com a devolução da diferença excedida em até 10 dias corridos à Euroinvest.

DO DIREITO DE IMAGEM E EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA
O trader CONTRATADO autoriza que a CONTRATANTE faça uso de sua imagem, de forma
gratuita, bem como de seu nome, em divulgações, publicações, impressos, com ou sem fins
lucrativos, e por tempo indeterminado.
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PLANO DE PERFORMANCE
O Trader da mesa real deverá conhecer e seguir o Plano de Performance.

Observações:
A mudança de nível no plano de performance obedecerá a sequência e somente após o Trader
atingir o saldo líquido total por 2 meses consecutivos.

CUSTOS DA MESA REAL

Custo Plataforma MT5
Spread a partir de

R$ 0,00
0.5 PIP

CANAISDEATENDIMENTO
Telefones: WhatsApp (21) 99253-3750 - contato@euroinvest.com.br
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