
Os segredos do método Trader Milionário 
O Brasil está em crise. Essa é uma frase atemporal. Em um país com uma desigualdade 

social tão grande e elevados níveis de desemprego e pobreza, essa conhecida crise 

está sempre presente em nossas vidas.  

É difícil mudar a realidade de todos, mas você pode transformar a sua, se souber como 

investir e aplicar seu dinheiro, mesmo que seja pouco.  

Foi pensando nisso, que o Jonathan Pacheco, conhecido como Sharkao, desenvolveu o 

método Trader Milionário, para ajudar pessoas a evoluírem e lucrarem como ele. 

O que é o método Trader Milionário? 

Primeiramente, vamos ressaltar o que é trade. Esse termo se refere à compra e venda 

de ativos na Bolsa de Valores. Assim, o trader é o profissional que negocia ativos 

financeiros. É uma atividade feita remotamente, podendo estar em casa ou qualquer 

lugar do mundo.  

Nesse contexto, o método Trader Milionário é focado em ensinar pessoas a investirem, 

ganhando dinheiro pela internet. O diferencial do método é ser capaz de fazer até uma 

pessoa que não conhece nada do mercado ter os resultados de um profissional.  

Para isso, ele usa as opções binárias de negócios, que são as apostas em subidas 

rápidas do valor de certos ativos. A ideia é acertar nos melhores negócios que 

valorizam rapidamente. 

Como o Sharkão criou o Trader Milionário? 

Jonathan Pacheco, o Sharkão, era um universitário que não via perspectiva de futuro 

com a vida que levava. Assim, ele abandonou odontologia no último ano da faculdade 

para seguir seus sonhos e investir no que acreditava.  

Ele começou a estudar e se aperfeiçoar sobre o mundo de investimentos em ações, até 

se tornar referência no assunto. Assim, surpreendeu a todos e superou traders já 

renomados, se tornando milionário. 

Através dos vídeos que ele publicava com dicas e explicações, foi capaz de multiplicar 

sua audiência e, assim, ajudar centenas de pessoas que queriam mudar de vida como 

ele.  

Com a experiência adquirida do Sharkão, através de tentativa e erro ao longo dos anos, 

além de muito estudo, ele finalmente criou o método Trader Milionário.  

E no que de fato consiste este método? 

O curso do Sharkão é dividido em quatro módulos, separados estrategicamente para 

os alunos absorverem o passo a passo da aprendizagem para ganhar dinheiro com a 

internet.  



A ideia é seguir exatamente o que ele faz. Isso garante que o saldo ao final do mês será 

positivo e os lucros exponenciais, já que o Sharkão ganha dinheiro desta forma há 

anos. 

O módulo 0 é o inicial, em que ele mostra os fatores que fazem a maior parte da 

população perder dinheiro e como é possível contrariar este fluxo lucrando. É neste 

capítulo que ele explica como funciona o mercado e todo o raciocínio existente para o 

método dar certo. 

Já o módulo 1 trata do início no negócio de investimentos. Ou seja, ele ensina como 

criar uma conta e fazer as transações mais básicas e essenciais do mercado. 

O módulo 2 é o coração do método. É nele que o Sharkão destrincha a forma de 

aplicar o Trader Milionário e ter resultados espetaculares através dele. 

Por fim, o módulo 3 é um bônus, mas essencial para aprender e garantir o sucesso. Ele 

permite que a pessoa participe por um mês de uma sala VIP, com mentores 

experientes que possam dar dicas e tirar todas as dúvidas relacionadas ao método e a 

sua execução. 

E quanto custa o Método Trader Milionário do Sharkão? 

Este curso trás uma promessa tentadora a quem o compra. Assim, é normal imaginar 

que o valor seja alto para compensar resultados tão altos que ele proporciona como 

retorno.  

Porém, como a ideia do Sharkão é exatamente ajudar outras pessoas a lucrarem, o 

valor é de apenas R$ 1294, sendo primeiro lote.  

Como explicado anteriormente, a ideia é copiar exatamente o que o Sharkão faz, para 

ter a mesma taxa de acertos que ele. A equipe do Jonathan deixa os sinais diariamente 

para aquele dia específico. Assim, você os utiliza e observa seu dinheiro crescer. 

O método dá acesso à sala VIP por um mês. Porém, é possível permanecer nela e 

receber diariamente os sinais de operação através de uma assinatura mensal de R$ 

100. Isso vale muito a pena, já que é através desses sinais que se consegue lucrar 

mesmo sem entender do negócio. 

Então o Trader Milionário do Sharkão realmente funciona? 

Para verificar a eficácia do método, basta observar as taxas de reclamação do Reclame 

Aqui. Elas são muito baixas, até porque há uma garantia de 7 dias. Ou seja, se a pessoa 

utilizar o método e, em uma semana, não tiver resultados, ela pode cancelar a compra, 

sem custos.  

Porém, como neste tempo já é possível ver resultados expressivos, as pessoas 

permanecem com a assinatura ativa e sempre atentas aos sinais do Sharkão e sua 

equipe. 

Além disso, é possível analisar os depoimentos dos alunos do curso para verificar se 

são válidos. Um exemplo é o do Hiago Gomes, que com apenas um mês de curso e um 



investimento de R$ 2.600, ele lucrou R$ 1.500. Ou seja, em maio ele tinha R$ 2.600 e 

em junho já contava com R$ 4.100. Isso a longo prazo, gera resultados incríveis. 

Mas como se compra o curso? 

A compra do Método Trader Milionário é através exclusivamente do site oficial do 

Sharkão. O produto é 100% digital e online. Basta digitar seus dados no site e escolher 

pagar em cartão ou boleto.  

Assim que a compra é registrada, o acesso ao curso já é liberado. Ou seja, se a compra 

for feita no crédito e o cartão autorizar, você já consegue acompanhar o curso 

instantaneamente. Além do produto ser de qualidade, também há o suporte pelo 

telegrama, para tirar todas as dúvidas que possam surgir.  

Conclusão, vale adquirir o método? 

É indiscutível que o Sharkão entende de investimentos e de como lucrar através das 

opções binárias no mundo de ações. Ele disponibiliza diariamente seus resultados em 

tempo real em suas redes sociais. 

Além de seu conhecimento no assunto, também há diversos depoimentos dos alunos 

que comprovam que o método realmente é eficiente. Isso somado ao baixo custo e 

alto retorno, tornam o Trader Milionário a opção perfeita para quem quer de fato 

mudar de vida, lucrar com ações e, tudo isso, trabalhando de casa ou qualquer outro 

lugar do mundo. 

Para adquirir o produto, basta comprá-lo no site oficial do método. 

 


