
O Melhor Guia para 
Tornar-se num IB
Saiba como dar os primeiros passos, 
crescer e melhorar o seu negócio de 
introducing broker

Trading with CFDs can involve losses that exceed the initial investment. 

www.tickmill.com

https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


O Melhor Guia para Tornar-se num IB

| 2 |

Índice

www.tickmill.com

Conta Demo Conta Real

Introdução

Page 03   

Que canais de 
comunicação 
estão abertos a 
Introducing Brokers?

O que é um 
Introducing Broker?

O que fazem 
exatamente os 
Introducing Brokers 
e como fazem 
dinheiro?

Quem pode tornar-
se um Introducing 
Broker?

De que forma podem 
os Introducing 
Brokers ganhar 
clientes?

As vantagens das 
redes sociais para 
os Introducing 
Brokers.

Page 04   Page 05   Page 06   Page 06   Page 07   Page 08   

Quem são os 
clientes ideais dos 
Introducing Brokers?

Page 09   

Novas 
oportunidades 
para os Introducing 
Brokers.

O que são traders 
avançados e porque 
são os melhores 
clientes?

Como converter o 
interesse de clientes 
ativos. 

Como reter clientes 
ativos.

Planeamento de 
retenção.

Criar um plano 
de negócio de 
Introducing Broker.

Page 09   Page 10   Page 11   Page 11   Page 12   Page 13   

Dicas de sucesso 
para um Introducing 
Broker.

Page 14   

Responder às 
necessidades dos 
clientes.

As vantagens de 
trabalhar com 
uma Corretora de 
confiança.

Um pouco sobre a 
Tickmill

Condições de 
Negociação

Tornar-se um 
Introducing Broker 
da Tickmill.

Educação

Page 15   Page 16   Page 17   Page 18   Page 19   Page 20   

https://www.tickmill.com/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


O Melhor Guia para Tornar-se num IB

| 3 |

Introdução

A Equipa de Investigação da Tickmill

mundo dos Introducing Brokers (Apresentadores de Corretoras) é um novo e entusiasmante panorama, 
onde no qual os traders de todas as competências podem recolher benefícios. Trabalhar como Introducing 
Broker pode ser uma forma excelente de complemento à negociação, ou pode ser uma atividade 
independente. Neste eBook, damos-lhe uma visão sobre o mundo de IB, desde a base, para que 
compreenda exatamente qual é este papel entusiasmante, como funciona e como pode beneficiar 
com o seu envolvimento. 

Com muitas perspetivas fulcrais da indústria e conhecimento útil, este eBook servirá como 
guia completo para todos aqueles que estiverem interessados em entrar no mundo do 
Introducing Broker e levar o seu negócio de Forex para um nível superior. 

Como sempre, valorizamos a sua opinião e estamos disponíveis para receber 
quaisquer comentários ou questões que tenha sobre a informação incluída. 
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O Introducing Broker online abriu um mundo de oportunidades para 
um nicho do mercado que nunca tinha existido. Os traders podem 
agora beneficiar dos movimentos nos mercados cambiais da 
mesma forma que os bancos de investimento ou de outras grandes 
instituições. Como este tipo de negociação cresceu nos últimos 
anos, surgiu todo um novo nível de oportunidades: Introducing 
Broker ou IB. 

Os Introducing Brokers começaram inicialmente no mercado de 
Futuros de Mercadorias, mas tiveram uma popularidade crescente no 
mercado de Forex, à medida que o setor passava por uma explosão 
no volume nos últimos anos. 

Muitas pessoas fazem-no sem ser de forma oficial.  Por exemplo, 
é muito frequente que os traders falem aos amigos sobre a 
boa experiência que estão a ter com uma corretora específica, 
recomendando aos amigos que se tornem também clientes. No 
entanto, é possível estabelecer um acordo oficial com uma corretora 
para tornar-se um Introducing Broker e recomendar pessoas a um 
nível oficial. 

Como a indústria de Forex tem explodido nos últimos anos, também 

a indústria que se baseia na educação, análise e serviços de sinais 
de Forex também cresceu. Os traders experientes podem partilhar 
a análise de mercado e participar em formação online; outros 
traders podem também optar por partilhar as suas transações para 
que os subscritores possam seguir a sua atividade. Estes traders 
têm, tradicionalmente, oferecido os seus serviços através dos seus 
próprios websites, usando redes sociais e o “boca a boca” para 
conquistar novos seguidores. 

No entanto, a indústria de Introducing Broker criou uma fonte de 
oportunidades para os traders que procuram oferecer os seus 
serviços, pois podem agora ser parceiros de corretoras de confiança 
para conquistarem clientes e para acederem a um mercado maior, 
com melhores recursos. 

 
De um modo simples, os introducing 
brokers atuam como agentes 
de referência para corretoras, 
apresentando novos clientes .

O que é um Introducing Broker?
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O que fazem exatamente os Introducing Brokers e como fazem dinheiro? 
Como definimos acima, os introducing brokers 
fazem dinheiro ao referirem pessoas à empresa 
de corretagem associada. No entanto, embora 
o processo possa parecer simples, é importante 
recordar que os introducing brokers só são pagos 
pelos clientes que se tornem clientes ativos.

A título de exemplo, vamos assumir que um IB refere 
cinco amigos a uma corretora e apenas três abrem 
uma conta e depositam dinheiro. Isto significaria 
que o IB iria ganhar de três das referências que se 
tornaram clientes ativos. 

Agora, poderá estar a questionar-se sobre como 
o IB ganha comissões dos seus clientes ativos. 
Essencialmente, um acordo com o Introducing 
Broker irá especificar uma comissão acordada, 
que será paga ao IB pelo valor negociado por cada 
um dos amigos referidos. 

Sempre que um IB refere um cliente ativo, este 
abrirá uma conta e começará a negociar. O cliente 
ativo irá então começar a abrir transações que têm 
um determinado volume, por exemplo, 1 lote. Logo, 
à medida que o cliente ativo referido negoceia, a 

corretora irá pagar ao IB, com base no volume que 
o cliente ativo negoceia. Quanto maior o volume, 
mais comissões serão geradas para o IB.

Normalmente, o IB receberá uma comissão 
determinada por lote, que será negociado pelos 
clientes referidos.

Referente

Cliente  #1 Cliente  #2 Cliente  #4Cliente  #3 Cliente  #5
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Quem pode tornar-se 
um Introducing Broker? 

De que forma podem os Introducing 
Brokers ganhar clientes?

Os Introducing Brokers que estejam agora a começar a aumentar 
a sua rede podem referir os clientes que conhecem diretamente. 
Os clientes têm uma probabilidade muito maior de se registarem 
com uma corretora quando alguém que conhecem pessoalmente a 
recomenda, enquanto podem pedir informação e conselhos de uma 
forma muito mais imediata. 

Embora este método tenha uma taxa de sucesso bastante maior, 
pois os traders podem confiar na pessoa que referir, é apenas um 
número limitado de clientes que o IB pode referir. 

Porém, nem todos os Introducing Brokers operam em escalas tão 
pequenas, e muitos traders tornaram-se Introducing Brokers como 
forma de complementar as suas receitas de negociação. Através da 
internet, os Introducing Brokers podem publicitar os seus serviços a 
uma audiência bastante maior e conquistar assim um maior número 
de referências, clientes ativos e, por fim, pagamentos de comissões. 

As boas notícias é que todos podem tornar-se um Introducing 
Broker. Independentemente da experiência que tenha na indústria 
financeira, mas se, tiver o suporte, recursos e ferramentas certas, 
mesmo os que têm pouca experiência podem ser bem sucedidos.

No início, os introducing brokers de maior sucesso são traders 
avançados ativos. Os traders que possam analisar os mercados 
de formas úteis e envolventes verificarão, frequentemente, 
que conseguem usar os seus conhecimentos para atrair mais 
referências. 

Muitos traders de sucesso conseguiram construir negócios sólidos 
agindo como Introducing Brokers, oferecendo serviços de análise 
exclusivos aos clientes da empresa de corretagem designada.

As redes sociais tornaram-se numa ferramenta valiosa para os 
Introducing Brokers, sendo uma forma de promover os seus serviços 
e atrair novos clientes. Iremos detalhar os diferentes métodos 
usados para atrair clientes mais tarde.
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Que canais de comunicação estão abertos a Introducing Brokers? 
As redes sociais são também uma ferramenta poderosa para chegar 
a possíveis clientes. Além dos grupos e páginas em plataformas de 
redes sociais que podem atrair a atenção de um trader, o WhatsApp, 
Telegram e o WeChat são também ferramentas poderosas para 
atrair possíveis clientes. 

Um porto de abrigo tradicional para os negócios de IB, tem sido os 
famosos fóruns de negociação que existem. Interagir com outros 
traders e demonstrar bons conhecimentos dos mercados é uma 
forma poderosa de conquistar uma reputação sólida. Muitos traders 
recentes aprendem através dos traders que estão nos fóruns de 
negociação e os IB têm conseguido conquistar referências através 
destes websites. 

Juntamente com isto, a maioria dos introducing brokers usam redes 
sociais para comunicarem com clientes, publicitarem os seus 
serviços e conquistarem novos clientes. Em termos de canais de 
comunicações, o principal canal de comunicação é feito por e-mail, 
Facebook, Twitter e, mais recentemente, canais de redes sociais 
como o Instagram e Snapchat.

No que concerne a publicitar os seus serviços online, a Internet 
oferece um leque infinito de métodos de comunicação. Em primeiro 
lugar, os IB podem criar e usar um website que funcionaria como 
página inicial. Podem fornecer conteúdos que estejam relacionados 
com a negociação, sugestões, truques e informação relacionada 
com a negociação. Podem então gerar uma mailing list dos clientes 
que conquistarem.

Blogs Redes Sociais WebsiteFóruns Formação 
sobre Forex

Cliente

Referente
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As vantagens das redes sociais para os Introducing Brokers
O aumento, que parece não ter fim, de popularidade das redes 
sociais abriu uma imensidão de oportunidades para os Introducing 
Brokers. Nunca foi tão fácil para os IB publicitarem os seus serviços 
e conquistarem clientes. No passado, os IB tiveram de usar os seus 
websites e recorrer ao processo lento de construção de listas de 
e-mails (ou pagar por listas, o que pode ser mais dispendioso) 
para construir uma base de clientes sólida. No entanto, as redes 
sociais revolucionaram as formas como os conteúdos podem 
ser partilhados. Para os IB´s, este conteúdo irá, por fim, ajudar a 
conquistar clientes. 

A principal vantagem das redes sociais é a facilidade com que 
o conteúdo pode ser partilhado e podem ser abrangidas novas 
audiências. No Twitter, Facebook e Instagram, por exemplo, as 
publicações podem ser novamente publicadas por quaisquer 
utilizadores, o que oferece aos IB´s a oportunidade de aumentar 
a visibilidade online e ter acesso a um número bastante maior de 
possíveis clientes (maior alcance). 

Todas as plataformas de redes sociais oferecem agora contas 
empresariais que permitem que façam anúncios. Estes anúncios 

podem também ser direcionados para a sua audiência selecionada, 
o que lhe permite especificar o país, sexo, idade, interesses, etc. 

Por exemplo, suponhamos que publica regularmente a sua análise 
técnica no Instagram como forma de gerar referências, mas pretende 
aumentar a sua exposição. Pode fazer um anúncio direcionado para 
homens, entre os 20 e os 50 anos de idade, residentes no Reino 
Unido e com interesse em finanças e em negociação. 

As oportunidades que este anúncio direcionado cria significa que as 
redes sociais são uma ferramenta indispensável para os IB´s. Pode 
também monitorizar o seu orçamento, para garantir que a receita 
que está a gerar é justificada pelos seus gastos e ajustando assim 
de acordo. 

 
Quando os IB conseguem 
estabelecer-se, podem também usar as 
funcionalidades pagas das redes sociais.
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Quem são os clientes 
ideais dos Introducing 
Brokers? 

Enquanto, obviamente, todos e quaisquer clientes gerados são 
vantajosos para os IB´s, existem clientes que serão mais vantajosos 
do que outros. Estes são os traders avançados. Ter como objetivo 
converter traders avançados em clientes ativos pode ser bastante 
mais compensador do que atrair traders novos ou menos experientes. 

Os traders avançados são os traders que estão ativos no mercado 
há um ano ou mais. Normalmente, estes traders passaram pelo 
processo de perderem dinheiro, ajustando a sua estratégia e limando 
as suas capacidades. Como tendem a ter níveis de capital mais 
elevados e uma forma mais consistente de negociação, os traders 
avançados oferecem a perspetiva de uma relação muito mais longa 
do que um trader recente.

Muitos dos traders muito novos tendem a começar com depósitos 
muito mais pequenos e é frequente ficarem frustrados com as 
perdas que irão inevitavelmente sofrer durante o processo de 
aprendizagem. Além disso, os traders avançados têm normalmente 
um melhor grupo de contactos, nomeadamente de outros traders 
avançados. Como tal, converter traders avançados em clientes 
poderá levar a um fluxo bastante melhor de possíveis clientes para 
interagir e a relações bastante mais rentáveis.

O que são traders 
avançados e porque são 
os melhores clientes?
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Como converter o interesse de clientes ativos.  
OK, já falámos sobre o que o IB faz e os meios pelos quais podem 
obter tráfego. No entanto, conforme destacámos, os IB só são pagos 
pelos traders que convertem em clientes ativos com a corretora 
designada. Logo, como é que um IB converte o interesse geral em 
clientes pagantes. 

A forma como a maioria dos IB´s opera, é publicitar um determinado 
nível de conteúdo online GRATUITO mais valioso, que poderá ser 
qualquer coisa desde a visão geral do mercado todas as semanas a 
algumas ideias de negociação específicas disponíveis para todos. O 
IB irá então especificar que, quaisquer traders que se tornem clientes 
ativos na respetiva corretagem terão acesso a material exclusivo. 
Em termos de materiais oferecidos a clientes prospetivos, alguns 

fatores importantes fundamentais são a qualidade, quantidade e 
exclusividade do conteúdo.

Por exemplo, suponhamos que o conteúdo público gratuito de um 
IB consiste num vídeo de 15 minutos no início da semana, dando 
uma visão de mercado alargada e destacando algumas ideias de 
negociação. Depois, o IB pode publicar, todos os dias, um gráfico 
destacando, algumas análises básicas ou uma análise sobre uma 
taxa de juro. 

O IB pode então oferecer acesso a um webinar interativo no início 
de cada semana, com ideias de negociação específicas a quaisquer 
traders que se tornem clientes ativos. Todos os dias, os clientes 
receberão então notificações sobre ideias de negociação específicas 
e terão também acesso a uma sala de chat, onde poderão falar sobre 
o mercado com o IB. 

Oferecer serviços de valor acrescentado como estes é uma forma 
fantástica de transformar interesse em clientes ativos. 

 
Por fim, a forma mais 
eficaz de converter 
traders em clientes é 
oferecendo determinados 
serviços de base e um 
excelente nível de serviço 
aos clientes ativos.
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Como reter clientes ativos
É importante lembrar-se que o trabalho não 
está terminado depois de ter convertido com 
sucesso partes interessadas em clientes ativos. 
Lembre-se que, como IB, receberá por cada lote 
negociado por um cliente ativo. Logo, depois de 
converter um cliente e este fazer um depósito 
e começar a negociar, é do interesso do IB que 
negoceie o máximo de tempo possível. Isto está 
relacionado com o que debatemos antes sobre 
o facto de os traders avançados serem melhores 
clientes ativos, pois normalmente têm uma vida 
de negociação mais longa. No entanto, o IB pode 
também ajudar a manter os clientes ativos. 

Oferecer análise de negociação objetiva e 
acionável é uma forma excelente de apoiar 
clientes ativos e de os manter a negociar. Muitos 
traders beneficiam de formação e orientação, 
quer seja sob a forma de ideias de negociação 
semanais ou diárias, quer sob a formação mais 
interativa, como chamadas por Skype e webinars 

e de oferecer aos clientes apoio constante que é 
a melhor forma de manter os clientes ativos.  

Outra forma fantástica de manter os clientes 
ativos é oferecer um nível de serviço de melhor 
qualidade à medida que o tempo passa. Isto 
pode significar um número maior de sessões de 
webinars, ou ideias de negociação, ou sessões de 
um para um. Lembre-se que a probabilidade de 
um cliente se manter ativo, é maior, se sentir que 
existe valor quando recorre aos seus serviços. 
Por isso, os IB´s devem garantir que aplicam 
um nível consistente de disponibilização de 
materiais e que aplicam ênfase no serviço ao 
cliente, de forma a manterem boas relações e 
manterem-se profissionais com os seus clientes.  

Planeamento de retenção

A parte final do plano de negócio precisa de destacar 
as suas estratégias para reter clientes ativos. Depois 
de um cliente se registar com uma corretora, é 
importante que o IB mantenha um nível consistente 
de disponibilização e serviço ao cliente para manter o 
cliente satisfeito, e para que este continue a negociar. 
Os IB´s de baixo calibre irão focar-se em ideias de 
negociação com uma frequência elevada, sem ter 
o resultado em consideração, procurando apenas 
obter comissões das transações antes do trader 
fechar eventualmente a sua conta. Ter como objetivo 
fornecer materiais consistentes e de qualidade 
elevada que possam beneficiar efetivamente os 
traders é um modelo de negócio de excelência e irá 
manter os clientes ativos por muito mais tempo. 

www.tickmill.com

Conta Demo Conta Real

As retenções já são
elevadas? 

Carregue aqui e abra a sua conta de IB
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Criar um plano de negócio de Introducing Broker

A  
B  
C

Generating awareness and interest. 
Converting interest into active clients. 
Retaining active clients.

Um Introducing Broker de sucesso pode ter uma boa fonte de 
rendimento. No entanto, se qualquer trader se quiser tornar bem 
sucedido nesta área, é importante ser organizado e, como em 
todos os negócios, precisa de um plano de negócio. Este plano de 
negócio deverá mapear detalhadamente como irá fazer crescer o 
seu negócio desde o primeiro dia depois de se tornar um IB, até 
como irá alcançar objetivos específicos, obter um determinado 
pagamento de comissões por mês, trabalhar com um determinado 
número de clientes ativos, etc. 

Nos termos do que deverá estar no seu plano de negócio, terá de 
pensar sobre as seguintes áreas: 

No que concerne a aumentar o conhecimento e a gerar interesse, é 
importante focar-se no desenvolvimento de um website profissional 
e estabelecer um leque alargado de perfis de redes sociais, que 
pode usar para ter acesso a várias audiências. Todos os websites 
e perfis públicos deverão mencionar claramente os seus serviços 
e as vantagens que oferecem aos clientes, enquanto incluem links 
para a corretora designada. 

Em termos de geração de interesse, precisa de pensar sobre o 
conteúdo específico que irá oferecer como atrativo a potenciais 
clientes. Precisa também de pensar sobre a frequência com que 
irá publicar conteúdo e com que frequência irá interagir com esses 
potenciais clientes. Precisa de garantir que consegue gerir todos os 
canais de redes sociais eficazmente e de os manter atualizados. 

Depois de ter vários canais de comunicações delineados e pensar 
sobre o conteúdo que irá oferecer, assim como irá gerar interesse, 
precisa de pensar sobre como irá transformar este interesse em 
clientes ativos. Terá de despender tempo a trabalhar em estratégias 
eficazes, assim como em fornecer conteúdo premium, maior 
interação, níveis elevados de serviço para transformar partes 
interessadas em clientes ativos. 

Também poderá ser útil detalhar os tipos diferentes de traders 
que procura atrair, criando perfis de utilizadores. Estes perfis de 
utilizadores definem características básicas sobre os tipos de 
traders que pretende atrair, por exemplo, por tipo de estratégia 
de negociação ou níveis de experiência. Pode então adequar o 
conteúdo que oferece para atrair tipos específicos de traders para o 
seu website.

www.tickmill.com
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Novas oportunidades para os Introducing Brokers
Como o mercado continua a crescer e a tecnologia continua a avançar, 
as oportunidades disponíveis para os IB´s também aumentam. 
Quando, tradicionalmente, os IB´s estavam limitados ao fornecimento 
de análises, sinais de negociação e educação, muitos IB´s oferecem 
agora serviços de negociação muito mais alinhados. A proliferação 
de Expert Advisors e algoritmos de negociação significa que muitos 
IB´s podem agora oferecer aos clientes serviços de execução de 
negociação automática através da corretora designada. 

Por exemplo, suponhamos que um IB desenvolve um EA 
consistentemente rentável ao qual oferecem acesso. Em vez de os 
traders pagarem para acederem ao EA e o instalarem nas plataformas 
de MT4, os traders irão abrir uma conta com a corretora do IB para 
acederem ao EA do IB. O IB receberá então uma comissão por cada 
lote negociado pelos utilizadores do EA - abrindo todo um novo 
mercado ao IB. 

Algumas pessoas têm tempo e vontade de aprenderem como 
negociar e querem receber análise e formação regulares. No entanto, 
alguns traders querem simplesmente fazer dinheiro e ter acesso a 
um programa automatizado que é uma opção bastante mais atrativa.

www.tickmill.com
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NÃO FAZER

 

 

 

Fazer vendas diretas imediatamente. Dedique o seu tempo para compreender 
o que o cliente quer e o que necessita.

Ser agressivo. 

Fazer promessas ou garantias de desempenho. Os traders devem ter 
conhecimento da realidade do que irão obter.

Ser enganador ou vago. Todos os traders têm o direito de terem informação 
honesta e factual quando estão a investir. 

Difamar ou denegrir os concorrentes (quer sejam corretoras ou IB´s).

Trabalhar com corretoras de baixa qualidade. Os IB´s não conseguem ter 
relações duradouras se a corretora fornecer um mau serviço.

FAZER

 
 

 

 

Fornecer informação relevante e responder às necessidades do seu cliente.

Interagir com potenciais clientes.

Ser seletivo. Fornecer ao seu grupo alvo, um conteúdo e serviços personalizados 
mais atrativos. 

Estabelecer relações de longo prazo. Manter um nível de confiança, acompanhando 
sempre e garantindo a fiabilidade.

Ser local - tentar fornecer conteúdo no idioma correto, com recursos que são 
aplicáveis aos locais para os quais se direciona.

Fechar negócios: vontade em converter clientes.

Ser consistente. Se estiver a usar fóruns, Facebook, outros canais de redes sociais, 
etc., deverá garantir que os mantém atualizado.

Trabalhar com uma boa corretora. É a principal forma de garantir o sucesso em 
toda a linha.

Dicas de sucesso para um Introducing Broker

www.tickmill.com

Conta Demo Conta Real
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Responder às necessidades dos clientes
No que concerne estabelecer e manter a sua presença como IB de sucesso, a principal prioridade deverá ser garantir que as necessidades 
dos seus clientes são satisfeitas. Isto significa que pode oferecer o seguinte:

Serviço de levantamento

Plataformas de negociação social/algorítmica,

Bons comentários, classificações e comparação,

Ser ativo em fóruns e comunidades,

Educação (online e offline),

Análises de mercado,

Acesso ou recomendações para 
websites ou canais noticiosos,

Partilha de sinais,

Partilha de EA.

www.tickmill.com

Conta Demo Conta Real

Veja os nossos recursos na nossa sala de IB dedicada
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As vantagens de trabalhar com uma Corretora de confiança

Como IB, é fundamentalmente ser tão bom como a corretora com 
a qual trabalha. Independentemente da sua análise e, sinais de 
negociação, fornecerem resultados positivos ou, se o seu serviço 
ao cliente é atencioso, qualquer trader que tenha mau serviço da 
corretora designada por si, irá, basicamente, fechar a conta. Além 
disso, quando falar com outros traders sobre a experiência negativa 
que teve, a sua reputação será afetada. 

Ao garantir que só trabalha com corretoras de confiança, é muito 
mais provável que seja bem sucedido quando tenta converter partes 
interessadas em clientes ativos. Irá também ajudar a reter estes 
clientes ativos quando estiverem a negociar. Ao recorrer a uma 
corretora com uma reputação sólida, com posição regulamentar 
transparente e bons comentários, os traders ficarão motivados para 
usar os seus serviços e fará com que o seu negócio decorra sem 
problemas. 

 

 

 

 

 

Menos tempo e esforço para converter e reter clientes. 

Licença e reputação. 

O IB é exposto aos clientes apresentados.Os produtos 

bons são fáceis de vender. 

Efeito do “boca a boca”. 

Recursos abrangentes de marketing e apoio disponíveis.

Principais vantagens 

www.tickmill.com
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Um pouco sobre a Tickmill
Em termos reputacionais, a Tickmill atua como corretora de forex com elevada reputação, com 3 licenças, 
nomeadamente a licença da FCA (Reino Unido), CySEC (UE), e FSA (Seychelles) sob a chancela do Grupo 
Tickmill. 

Graças às nossas relações cuidadosamente cultivadas com os nossos parceiros, a Tickmill 
oferece também uma grande profundidade de liquidez. Esta liquidez excecional significa que a 
Tickmill consegue oferecer spreads excecionalmente baixos, desde apenas 0 pips. Os clientes 
beneficiam também de uma execução ultra-rápida, sem requotes, assim como de baixas 
comissões e ausência de restrições nas rentabilidades.
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Segurança de fundos.Safety of funds.

Fundos dos clientes mantidos em contas 
segregadasTop tier banking partners.

Parceiros bancários de topo

Tecnologia avançada para liquidez, feed 
de preço, agregação e mais.

Plataforma MT4 líder da indústria e 
CQG para Futuros e Opções. 

Execução ultra-rápida (velocidade média de execução de 15ms)

Juntamente com estas condições operacionais fantásticas, a 
Tickmill também trabalha para promover e manter relações 
duradouras com os seus parceiros, através de:

Promoções personalizadas.

Assistência no Marketing e aconselhamento 
sobre as melhores práticas de marketing.

Patrocínio de Eventos.

Disponibilização de merchandising, etc.

Em termos de condições de negociação, a Tickmill consegue 
oferecer um excelente contexto para o sucesso: 

Comissões de negociação baixas:  
 •  2 unidades por lote/completo para contas VIP, 
 •  4 unidades por lote/completo para contas Pro.

Sem requotes

Sem restrições nas estratégias de negociação (incluindo 
Expert Advisors, hedging, scalping e arbitragem).

Sem tempo mínimo exigido para manutenção de posições.

Sem movimentos mínimos de cotação exigidos.

Sem taxas sobre os depósitos: cobrimos as taxas de 
depósitos para todas as e-wallets e cobrimos as taxas 
de transferências bancárias até $100, para depósitos de 
$5000 ou mais. NÃO cobramos por quaisquer taxas de 
transferências na utilização de métodos de depósito e 
levantamento, mas os bancos intermediários ou eWallets 
poderão fazê-lo, o que é alheio ao nosso controlo.

Os clientes recebem 5% de desconto nas comissões. 

 
 

 

 
 
 
 

 

Condições de Negociação

www.tickmill.com
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PROCEED TO STEP 2

Registe-se agora 

e os nossos especialistas de IB 
entrarão em contacto consigo.

Quer saber mais? 

Conta Demo Conta Real
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Agora que analisou O Melhor Guia para Tornar-se num IB, poderá ser a altura para dar o passo seguinte e tornar-
se IB da Tickmill. O processo é bastante simples. Basta seguir os passos abaixo para começar. 

Tem alguma pergunta 
adicional? Contacte-nos e 
entraremos em contacto 
consigo logo que possível. 

Tornar-se um Introducing Broker da Tickmill

REGISTAR-SE 

Preencha os campos obrigatórios 
relacionados com a sua informação 
pessoal e conhecimento de negociação 
para concluir o registo na Área de Cliente. 

PASSO  1
TORNE-SE UM IB E CONVIDE TRADERS  

Entre na Sala IB na sua Área de 
Cliente para ativar a sua conta 
IB. Está tudo preparado para o 
promover. Obtenha ligações, logos, 
banners e páginas iniciais.

PASSO  3
VERIFICAR O SEU PERFIL

Inicie sessão na Área de Cliente, carregue 
os documentos necessários para verificar 
o seu perfil..   
• Comprovativo de identificação  
• Comprovativo de morada

PASSO  2
RECEBA AS SUAS COMISSÕES DE IB

Ganhe $10 por lote numa conta Classic e 
$2 por lote numa conta Pro ou VIP para 
traders qualificados de FX e Metais. Esta 
comissão será paga ao IB depois do 
cliente abrir e fechar a transação.  

PASSO  4

www.tickmill.com

Conta Demo Conta Real

Carregue aqui para começar
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Educação

www.tickmill.com

Conta Demo Conta Real

Tutoriais em Vídeo EbooksSeminários

Glossário Forex Artigos Educativos

Webinars

FAQsBlog

Infografias
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Conta Real

NOTABILIZE-SE COM CONDIÇÕES 
EXCEPCIONAIS DE NEGOCIAÇÃO
Aproveite os baixos spreads e as comissões competitivas.

DIVERSIFIQUE O SEU PORTFÓLIO

Aceda a milhares de instrumentos financeiros em 6 classes 
de ativos, incluindo Forex, índices acionistas, commodities, 
obrigações, futuros e opções.

TENHA SUCESSO COM O DERRADEIRO MT4

Análise técnica avançada, mais de 50 indicadores e gráficos 
personalizáveis   ... Em 39 idiomas.

Principais Características

Conta Demo

EXPERIMENTE CONDIÇÕES DO MERCADO REAL

Pratique a negociar em tempo real, teste ferramentas e estratégias 
e aprimore as suas habilidades de negociação num ambiente 
completamente isento de riscos.

+80 INSTRUMENTOS DE NEGOCIAÇÃO 
EM 4 CLASSES DE ATIVOS
Aceda a milhares de instrumentos financeiros em 6 classes 
de ativos, incluindo Forex, índices acionistas, commodities, 
obrigações, futuros e opções.

PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO TOTALMENTE EQUIPADA

Explore o conjunto completo de ferramentas e recursos 
personalizáveis   que a plataforma MT4 fornece, para assim 
poder aprimorar seu desempenho comercial.

Principais Características

www.tickmill.com

Conta DemoCriar Conta
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