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4 DO ZERO À 
ELITE
Como conquistar indepen-
dência financeira através 
do mercado financeiro. 

12 MINI ÍNDICE
Descubra os segredos por 
trás de um dos melhores 
ativos para quem está ini-
ciando no mercado finan-
ceiro.

14 AS 3 ES-
TRATÉGIAS 
MAIS LU-
CRATIVAS 
DO MERCA-
DO FINAN-
CEIRO
As estratégias que te leva-
rão a ganhar consistente-
mente no mercado.

40 PERGUNTA 
PRA MIM
As perguntas que mais 
recebemos respondida de 
forma simples!
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DO 
ZERO À 
ELITE
Como conquistar indepen-
dência financeira através 
do mercado financeiro 
através de simples passos!
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ESCOLHA UMA CORRETORA

O Primeiro passo de todos rumo à sua independência co-
meça com a escolha de uma corretora.

A corretora nada mais é do que é intermediadora entre 
você e a bolsa de valores. Você talvez lembre de como 
eram os antigos corretores em um pregão, gritando ao 
telefone e vendendo ações em um grande salão, porém 
atualmente isso tudo é feito de forma eletrônica, ou seja, 
para abrir conta em uma corretora, mandar dinheiro e 
operar você só precisará de alguns minutos e um compu-
tador com acesso a internet.

Atualmente as corretoras mais conhecidas são Xp inves-
timentos, Rico, Modal Mais, Clear e Toro.

Em qualquer umas dessas você abre conta em apenas 
alguns minutos e já manda o dinheiro para a conta da 
mesma, que fica em seu nome. Após isso você terá aces-
so ao seu PIT de negociação online, que nada mais é do 
que a área do cliente, onde você poderá ver seu saldo, 
quais ativos estão disponíveis para você investir, quais 
plataformas poderá baixar e por ai vai...

Após ter feito seu cadastro você terá acesso também à 
sua conta da corretora, na qual você fará seu primeiro 
aporte para que possa operar ou investir no mercado fi-
nanceiro. O mínimo que recomendamos para quem está 
iniciando e vai operar no Mini Índice ou no Míni Dólar é 
algo a partir de R$200,00 para cada mini contrato que for 
operar

1
Assim que se cadastrar 
você terá que preencher 
um formulário de suitabi-
lity (na maioria dos casos). 
Fique atento ao preenchi-
mento correto de forma 
que você seja marcado 
como perfil agressivo, pois 
caso contrário você não 
poderá realizar operações 
day trade.
Recomendamos que con-
sulte o preenchimento 
correto deste formulário 
antes de se cadastrar na 
corretora.
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ESCOLHA A PLATAFORMA

Após ter se cadastrado na corretora e feito a transferên-
cia para sua conta, agora está na hora se escolher a pla-
taforma que irá utilizar para fazer as suas operações de 
compra e venda no mercado financeiro!

A plataforma vai ser sua interface gráfica para poder 
operar no mercado, ou seja, é a partir dali que você vai 
comprar ou vender seus ativos e ver em tempo real o 
mercado se movimentando. Essa plataforma também é 
integrada com a sua corretora sendo assim, assim que 
lucrar na plataforma, seu dinheiro irá ser “depositado” na 
sua conta da corretora.

Atualmente existem diversas opções de plataformas, e as 
mesmas podem ser pagas ou não. Nossa recomendação 
de plataforma não paga é a Metatrader5, que além de 
gratuita  também é uma das mais conhecidas por quem 
opera, fora sua interface amigável e ser leve para seu sis-
tema.

Para plataformas pagas nós recomendamos a Profit-
chart, Protrader, e a Tryd, pois são ótimas plataformas 
super completas e lhe oferecem ferramentas extras que 
lhe ajudam a fazer uma análise melhor do gráfico, como 
o tempo gráfico de renko e de Ticks., na qual as platafor-
mas gratuitas não apresentam.

2
Para baixar a plataforma 
você deverá contratar a 
mesma a partir de seu PIT 
de negociação da correto-
ra, na aba de plataformas.
Isso serve tanto para as 
plataformas pagas como 
as gratuitas. 

Algumas plataformas apre-
sentam opção de DEMO, 
ou seja, você pode operar 
na mesma com dinheiro 
virtual. Isso é bom para 
treinar e conhecer as fun-
cionalidade da plataforma 
antes de operar na conta 
real (PRD), com seu dinhei-
ro. Recomendamos for-
temente que treine antes 
em uma conta demo para 
saber como se compra e 
vende determinado ativo e 
como se posiciona seu alvo 
e stop loss.
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ESCOLHA O ATIVO

O terceiro passo é escolher em qual ativo irá operar.

Ativo nada mais é do que o produto do mercado f nan-
ceiro que você vai comprar e vender através da sua plata-
forma ou home broker (plataforma online da corretora).
Atualmente o mercado f nanceiro se divide em catego-
rias como Renda Fixa e Renda Variável, e cada categoria 
dessa tem suas subdivisões, cada uma com um vasto ca-
tálogo de ativos. Para se ter uma ideia Dentro da Catego-
ria de Renda variável existe a subcategoria Mercado Fu-
turo, que é uma subdivisão do mercado f nanceiro onde 
você especula sobre o preço futuro de certo ativo. 

Dentro do Mercado Futuro existem dezenas de ativos 
que podem ser operados através de sua plataforma, des-
de Commodities como Boi gordo, soja e arroz, até índices 
de mercado, como o índice cheio da Bovespa, Mini índice 
e Mini dólar. Cada ativo desses possui um código espe-
cíf co e para que você possa operar cada um deles, você 
precisará adicioná-los, através do código de cada um à 
sua plataforma.

Para você que está começando do absoluto zero reco-
mendamos o ativo do Mini índice e do Mini Dólar, que 
são 2 dos ativos mais conhecidos para quem faz opera-
ções day trade no mercado f nanceiro. Mais adiante você 
irá entender porquê esses ativos são tão bons para serem 
operados. 

3

OBS: Day trade nada mais 
é do que uma modalidade 
de operação no mercado 
f nanceiro.
Atualmente existem as se-
guintes modalidades:

Buy and Hold (operações 
que duram anos)

Swing Trade (operações 
que duram algumas sema-
nas ou até meses)

Day trade (operações rea-
lizadas dentro de apenas 1 
dia)

Scalping (operações que 
duram apenas alguns mi-
nutos ou até mesmo se-
gundos)
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ENTENDER SOBRE ANÁLISE  GRÁFICA

Após ter se cadastrado em uma corretora, contratado 
uma plataforma a partir da mesma, inserido o ativo que 
pretende operar à sua plataforma, você precisará enten-
der de uma coisa para que possa operar com tranquilida-
de no mercado: Análise gráfica.

ANÁLISE GRÁFICA nada mais é do que olhar para o grá-
fico e saber interpretá-lo com o objetivo de lucrar a favor 
dos movimentos que ele mesmo faz.

Supondo que você irá operar no ativo do mini índice, com-
prando e vendendo mini contratos desse ativo, assim que 
cadastrar ele na sua plataforma irá abrir um gráfico para 
você. Esse gráfico representa todo o histórico de preço 
que esse ativo já teve, ou seja, todo esse ziguezague que 
você vê é o que o preço ou a pontuação do ativo fez.

A maneira mais fácil de entender sobre análise gráfica 
atualmente é entender sobre os seguintes fatores:

• Candlesticks/ Padrões de candlesticks
• Tempos gráficos
• Estruturas de mercado
• Figuras de mercado
• Indicadores
• Alvo e Stop loss 

4

Análise gráfica é um as-
sunto extenso e talvez seja 
difícil que um iniciante do 
zero entenda tudo sobre 
esse assunto, porém além 
de ser fácil para um trader 
de Elitea, penas entenden-
do sobre os itens listados 
você já estará apto a dar o 
próximo passo.
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APLICAR AS ESTRATÉGIAS

Aplicar as estratégias certas sem sombra de dúvidas é o 
passo mais importante para você poder viver de merca-
do financeiro.

Hoje em dia existem milhares de estratégias para você 
aplicar no mercado, algumas mais simples, outras mais 
complexas, e outras até mesmo com base em indicado-
res e com base em outros tipos de análise como a leitura 
do fluxo de ordens e book de ofertas.

Nossa recomendação para você é que opere usando es-
tratégias mais simples no começo, e conforme for adqui-
rindo mais tempo de tela, teste outras estratégias.

As estratégias mais simples, porém com uma alta taxa de 
assertividade são baseadas em padrões de candle, figu-
ras de mercado e rompimentos!

Aliada a sua estratégia você deve ter também um bom 
gerenciamento de risco, que nada mais é do que quanto 
você está disposto a perder em cada operação sua, quan-
tas operações irá fazer por dia, e qual a sua meta de ga-
nho em cada uma.

Unindo estratégia e um bom gerenciamento de risco 
você só precisará aplicar mais um passo para finalmente 
viver de bolsa de valores e alcançar sua consistência!
 

3
O melhor gerenciamento 
de risco para você que está 
começando hoje no mer-
cado financeiro é o de 2x1, 
ou seja, todas as operações 
que for fazer no mercado 
financeiro, seu stop loss 
(limite de perda) deve ser 
sempre metade do seu 
alvo. 

EXEMPLO: Em uma opera-
ção onde seu alvo é de 100 
pontos, seu Stop Loss deve 
ser de 50 pontos. Ainda no 
conceito do gerenciamen-
to 2x1, você deve sempre 
fazer operações buscando 
100 pontos de alvo e 50 de 
stop, por exemplo.
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TER A MENTALIDADE DE ELITE

Esse é um conceito que poucos traders praticam e re-
almente bota em prática e é exatamente isso que vai 
diferenciar você de quem não deu certo no mercado: A 
mentalidade de Elite.

De nada adianta aplicar as estratégias certas todos os 
dias se você não está aplicando o gerenciamento de for-
ma correta. Da mesma forma de nada adianta aplicar as 
2 coisas e desistir no meio do caminho. E é ai que entra 
a mentalidade.

Você deve possuir uma mentalidade imbatível, para que 
mesmo que esteja perdendo em uma operação, não 
haja com impulso e tente reverter sua perda. Isso funcio-
na também para a frequência pois com uma mentalida-
de de elite, você se comprometerá a todos os dias ana-
lisar de forma correta o mercado, não deixando fatores 
externos tirarem seu foco.

Com isso você alcançará a 
tão sonhada consistência, 
analisando de forma cor-
reta o mercado, sabendo 
para qual direção ele vai, 
entrando no lugar certo, 

aplicando o gerenciamen-
to certo e esperando o re-

sultado ao final do mês!

4
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MINI ÍNDICE

A magia por trás do ativo 
mais operado pelos inician-
tes no mercado financeiro!

Você já deve ter ouvido eu falar e muitas outras pessoas 
por aí falando sobre o “tal” do Mini Índice né?! 

Esse é um dos ativos mais falados da bolsa de valores 
aqui no Brasil, se não o mais falado. 

E não é por mais… 

O Mini Índice é um dos ativos mais baratos de se operar 
hoje em dia, a maioria das corretoras aqui do Brasil faci-
litaram para o investidor começar reduzindo os custos 
para a realização das operações nesse ativo. 

Muitas delas oferecem corretagem zero, ou seja, você 
não paga nada por comprar ou vender esse ativo. Isso 
é feito com o propósito de captar clientes e difundir o 
mundo dos investimentos no Brasil. 

Porém, existem mais algumas taxas que são cobradas 
pela B3 (Brasil Bolsa Balcão) e essas não temos isenção. 

Essas taxas são cobradas de acordo com o ativo que 
estamos operando e a quantidade de contratos e papéis 
operados, taxas essas chamadas de emolumentos. 

Também é cobrado ao final da nota de corretagem 1% 
de imposto de renda retido na fonte. 

WIN
Essa é a sigla mundial-

mente conhecida do ativo 
do mini índice, porém o 

código inteiro dessa ativo é 
WINXY, onde  X representa 

o mês de vencimento do 
ativo e Y o ano de venci-

mento.

G - Fevereiro
J - Abril

M - Junho 
Q - Agosto

V - Outubro
Z - Dezembro
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O Mini Índice é uma versão 
reduzida do Índice Futuro, 
também conhecido por 
Minicontrato Futuro de 
IBOVESPA por isso a maio-
ria dos investidores ini-
ciantes começam por esse 
ativo.

É um ativo de altíssima vo-
latilidade, por isso os Tra-
ders gostam tanto desse 
ativo, inclusive operamos 
muito um estilo de ope-
rações chamada de Scalp, 
que nada mais é que dar 
tiros certeiros e rápidos no 
mercado, buscando assim 
uma grande quantidade 
de pontos em um curto 
espaço de tempo, 5, 10, 15 
segundos ou até poucos 
minutos. 

O Mini Índice (WIN) segue 
a mesma funcionalidade 
que o Índice Cheio (IND), 
porém a grande diferença 
está no tamanho deles. 

O mini índice é aproxima-
damente 20% do tamanho 
do índice cheio, mas o que 

isso significa? 

Cada ponto no Índice 
Cheio é cotado a R$ 1,00 
real e no Mini Índice cota-
do a R$ 0,20 centavos. 

A conta que você deve 
fazer após uma operação 
será a seguinte:

Número de pontos que o 
ativo subiu ou caiu X Nú-
mero de contratos opera-
dos X R$ 0,20.

Por exemplo:

O Míni Índice subiu 100 
pontos,Operei com 10 mi-
ni-contratos, Cada ponto 
equivale a R$ 0,20 centa-
vos. 

A conta a ser feita será: 
100x10x0,20=  200 reais 
nessa operação. 

Mas fique tranquilo, hoje 
em dia todas as platafor-
mas mostram em tempo 
real o valor de sua opera-
ção, você não precisará 
focar na conta e sim na sua 

operação e gerenciamento 
de risco. 

Quanto aos lotes dos ati-
vos, no Índice cheio, pode-
rá operar apenas de 5 em 
5 contratos e já no Mini 
Índice pode operar de 1 em 
1, o que fica mais tranquilo 
e leve de operar quando 
está começando a jornada 
rumo à elite. 

GRÁFICO DO ATIVO MINI 
ÍNDICE VISTO PELA PLA-
TAFORMA ONLINE TRA-
DING VIEW
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AS 3 ESTRATÉ-
GIAS MAIS LU-
CRATIVAS DO 
DAY TRADE
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Uma das técnicas mais lucrativas de se operar no 
mercado é com base em Fibonacci, que nada mais é 
do que uma ferramenta presente em praticamente 
todas a plataformas de operação do mercado finan-
ceiro.
 
Normalmente essa ferramenta aparece como “Re-
tração de Fibonacci” ou “Projeção de Fibonacci” e 
logo adiante você verá como traçar os níveis certos e 
como usar essa poderosa ferramenta a seu favor!

FI
B

O
N

A
C

C
I
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PASSO 01:

Primeiramente, antes de tudo, você deve observar a tendência geral do gráfico. 
Como já ensinado, há apenas 3 direções em que o mercado se movimenta; para cima, 
para baixo e para os lados.

Após ter identificado a direção principal do mercado, que neste caso era para baixo, ai 
sim começamos a traçar o Fibonacci em nosso gráfico. 
 
Selecione a ferramenta a partir da plataforma que esteja utilizando e logo após trace 
desde o topo anterior até o próximo fundo, assim como demonstrado acima.
Você verá que surgirão vários níveis de marcação em seu gráfico, porém os únicos 
que são relevantes para nossa análise são os níveis de 50% e 61.8%.

TRAÇAR A LINHA DAQUI...

...ATÉ AQUI
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PASSO 02:

Após ter traçado os níveis mais importantes com a ferramenta, você poderá reparar 
alumas coisas muito importantes no seu gráfico:

O Topo anterior fica marcado como 0%, isso quer dizer que ali se inicia todo o movi-
mento de baixa marcado.

O fundo seguinte fica marcado como 100%, isso quer dizer que ali termina o movimen-
to de baixa, ou seja, aquele ponto representa 100% de todo o movimento.

Os níveis de 50% e 61.8% nada mais são do que a metade do movimento total e 61,8% 
do movimento total de baixa, respectivamente. Isso quer dizer que o mercado formou 
uma perna de baixa, logo após em um movimento chamado pullback, voltou na meta-
de do movimento principal e voltou a cair.

Essas Regiões de 50% e 61.8% são as mais respeitadas pelo mercado, e como o merca-
do sempre se repete e costuma respeitar padrões comportamentais, operar com base 
nessas 2 regiões é altamente lucrativo.
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PERNADA 1
Início do movimento de 

baixa

PERNADA 3
Continuação do movimen-

to de baixa

OBS: Mesmo gráfico ,
 Porém aproximado

PERNADA 2
Pullback
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PASSO 03:

Com base em sua marcação, você irá realizar um trade a favor da tendência geral do 
gráfico da seguinte maneira:

1. Assim que o mercado apresentar um padrão de candle ou uma estrutura a favor da 
tendência geral, no nível de 50%  ou 61,8 % do fibonacci, você entrará com uma opera-
ção a favor da tendência geral, que neste caso é vendido. Sua entrada será logo após o 
padrão de candle ser rompido pelo candle seguinte.

2. Você posicionará seu stop logo acima do nível de 61.8% do Fibonacci, ou acima do 
padrão formado.

3. Você posicionará seu alvo ou no fundo anterior (neste caso), sendo que o mesmo 
deve possuir no mínimo 2 vezes o tamanho do seu Stop Loss!!

OBS: Note que quanto mais o gráfico se aproxima da 
região de 61.8% do Fibonacci, maior é a chance de  mer-
cado, ou seja, mudar a tendência. Em contrapartida, se 
o mercado apresentar um padrão de candle a favor do 

movimento geral logo quando bater na região de 50%, a 
probabilidade desta região ser respeitada é alta!

OBS: Podemos notar tam-
bém que o padrão forma-
do entre as regiões de 50% 
e 61.85 do Fibonacci nada 
mais é do que um engolfo 
de baixa
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STOP LOSS
ENTRADA
ALVO
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O QUE É FIBONACCI?

Conheça a relação 
entre o matemático e 
um dos números mais 
famosos do mundo!
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Fibonacci faz referência a Leonardo Pisano, conhecido como Fibonacci, mate-
mático italiano nascido no século XII. 

Em um estudo sobre o crescimento da população de coelhos, Fibonacci descobriu 
uma sequência de números, onde o próximo número corresponde à soma dos dois 
números anteriores.

Partindo do número 1, o italiano obteve sua sequência: 1, 1 (1+0), 2 (1+1), 3 (1+2), 5 (2+3), 8 
(3+5), 13 (5+8) e daí por diante, atualmente conhecida como os números de Fibonacci. 
Algo muito interessante também é que se você dividir os números sequenciais (13/8, 
21/13, 34/21, etc..) sempre dará o mesmo resultado : aproximadamente 1,618, que nada 
mais é do que a razão de ouro.

A razão de ouro está presente em grandes monumentos como as pirâmides do Egito, 
o Pártenon, o crescimento da população de coelhos, a relação dos anéis espirais da 
concha dos caramujos, a razão entre nossa altura e a distância dos pés ao umbigo e, 
segundo muitos analistas técnicos, com os padrões de correções de ativos no merca-
do acionário, e é ai que entram as retrações e projeções de Fibonacci!
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A sequência de Fibonacci é representada pelos números a seguir: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 
34, 55 e 89. Sendo que o próximo número da sequência sempre será soma dos dois 
anteriores como explicado antes.

Mas o que esses números tem haver com as regiões de 50% e 61.8% do Famoso indi-
cador do Fibonacci no gráfico?

A sequência é conhecida como uma métrica para soluções perfeitas, mas na análise 
gráfica ela é representada em porcentagem: 100%, 61,8%, 38,2%, 23,6% e 0%.

Interessante, não? 

Essa é a figura que re-
presenta graficamente a 
sequência de fibonacci
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ROMPIMENTO



27



28

PASSO 01:

Assim como na maioria das estratégias você deve antes 
de qualquer coisa observar qual a tendência geral do 
mercado. Para isso existe uma maneira simples porém 
muito poderosa que é utilizar os gráficos de 15 minutos e 
o de 4 horas.

Após observar qual a tendência geral do gráfico, que nes-
te exemplo é de alta, iremos procurar pelo rompimento 
de uma estrutura a favor do movimento geral, ou seja, 
queremos realizar uma operação de compra!

É importante observar que na maioria esmagadora das 
vezes sempre iremos operar a favor do movimento e da 
tendência geral do mercado, pois é muito mais provável 
que o mercado continue seu movimento do que aconte-
ça uma reversão no exato momento eu que você entrou 
na operação.
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Todas as plataformas de 
operação contam com os 
principais tempos gráfi-
cos já pré configurados 
para você utilizar, e são 
eles os tempos de 1m, 5m, 
15m, 4h e 1d
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PASSO 02:

Após verificar a tendência geral do gráfico, iremos procurar por estruturas a favor 
desse movimento.

Uma estrutura de alta é representada por topos e fundos mais altos, assim como na 
imagem acima.

É impossível que o mercado suba sem que ele apresente essa estrutura de alta, e da 
mesma forma , é impossível que o mercado desça sem que ele apresente uma estru-

tura de baixa, que é representada por topos e fundos mais baixos.

FUNDO

FUNDO

TOPO

TOPO
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PASSO 03:

Assim que o mercado for-
mar a estrutura de alta, a 
mesma deverá ser rompi-
da para continuar o movi-
mento e a tendência geral. 
É nesse exato momento 
que você irá entrar na ope-
ração.

Como você pode ver nesse 
exemplo, o mercado apre-
sentou um super candle 
de força rompendo a linha 
do topo anterior e conti-
nuou subindo, 

Porém nossa entrada não 
seria logo no rompimento 
e sim na confirmação do 
rompimento!

Após o topo anterior ser 
rompido pelo candle de 
força, a confirmação se-
ria no rompimento desse 
candle de força, ou seja, no 
segundo candle a ser for-
mado após o rompimento 
do topo anterior.

Lembrando sempre que 
toda a análise de entrada 
na operação é feita nor-
malmente nos gráficos de 
1m ou de 5m, só iremos 
utilizar os gráficos maiores 
como o de 15m e o de 4h 
para verificar a tendência 
geral.
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PASSO 04:

Assim que entrar na confirmação do rompimento, que é quando o candle de força foi 
rompido, você posicionará seu STOP e ALVO da seguinte maneira:

Seu Stop irá logo abaixo do candle de força, ou abaixo do fundo anterior. Como neste 
caso o fundo anterior estava muito longe e isso poderia encarecer muito a sua opera-
ção se fosse Stopado, decidimos posicionar o Stop logo abaixo do candle de força que 

rompeu a estrutura.

Seu alvo nesse caso será posicionado nessa região de suporte anterior, formada pelos 
2 topos marcados no gráfico acima.

Você pode notar também que na maioria das vezes sempre marcamos os fundos e 
topos no pavio do candle e não no corpo,  e isso funciona também para rompimentos. 

Para o rompimento ser confirmado, o pavio tem que ser rompido, não só o corpo.

FUNDO

STOP

ENTRADA

ALVO
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Bolsa de valores do brasil
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SUPORTE 
VIRA
RESISTÊN-
CIA
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PASSO 01:

Essa estratégia é muito parecida com a estratégia de rompimentos, pois ela também 
se baseia em estruturas de mercado(alta ou baixa)

Como sabemos, o mercado sempre se repete e sempre tende a seguir padrões, assim 
como nós seres humanos. Um desses padrões que se repetem sempre, é o de suporte 

que vira resistência e resistência que vira suporte.

Se você não sabe o que é um suporte ou uma resistência, nada mais é do que linhas 
que marcamos nos gráficos para representar uma região na qual o preço tem dificul-
dade de romper. Normalmente marcamos esses linhas observando os topos e fundos 
em um gráfico. Se houver mais de 2 topos na mesma região, a probabilidade de um 

terceiro topo se formar naquela exata região é grande! Isso funciona também para os 
fundos! 

 
Para marcar um suporte ou uma resistência basta selecionar a ferramenta LINHA HO-
RIZONTAL na sua plataforma e posicionar de forma que a mesma linha esteja passan-
do pelos topos formados. Normalmente marcamos linhas e zonas de suporte e resis-

tência nos gráficos de 15m ou 4h. É bom observar também que na maioria das vezes 
demarcamos as linhas no limite do corpo do candle e não no pavio.

SUPORTE

RESISTÊNCIA
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região em um movimento 
de pullback, a mesma ten-
de a virar uma resistência 
e segurar o preço onde an-
tes era um suporte, assim 
como demonstrado nas 
imagens.

O que iremos fazer é espe-
rar que uma linha ou região 
de suporte seja rompida no 
gráfico e logo após o mer-
cado volte ali para testar 
aquela região.

Assim que o mercado apre-
sentar um padrão de cand-
le de reversão de alta para 
baixa, ou candle de força 
nessa região, nós iremos 
entrar na confirmação des-
se padrão, ou seja, quando 
o mesmo for rompido por

Depois de ter de marcado 
as regiões de suporte e re-
sistência no gráfico de 15m 
ou de 4h, nós voltaremos 
ao gráfico de 5m ou de 1m 
para realizar nossa opera-
ção.

O que queremos exata-
mente é que um suporte 
vire resistência nesse caso, 
e para isso  a tendência ge-
ral do mercado tem que ser 
de baixa, pois como falado 
antes, sempre iremos que-
rer ir a favor da tendência!

Mas como assim suporte 
virar resistência?

Normalmente quando um 
suporte é rompido e o mer-
cado volta naquela mesma 

Algum candle!

Podemos unir à estratégia 
do fibonacci à nossa aná-
lise para uma maior asser-
tividade da operação tam-
bém!

Se exatamente onde o su-
porte vira resistência tam-
bém for uma região de 50% 
ou de 61.8% do fibonacci, 
de um movimento de bai-
xa, significa que a chance 
de realmente aquela região 
se confirmar como uma 
resistência é muito maior. 
Em outras palavras, nossa 
chance de acerto aumen-
ta”

PASSO 2:
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Logo ao lado você pode ver 
um exemplo de um suporte 
que vira resistência unido 
ao indicador do Fibonacci.

Exatamente na linha de su-
porte, que após rompida 
vira uma resistência, tam-
bém é a linha de 50% do 
Fibonacci de toda a queda 
anterior!
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PASSO 03:

Como podemos observar nesse exemplo abaixo, assim que o suporte previamente 
marcado foi rompido, o mercado voltou em um movimento de pullback para testar 
aquela região. Após testar e não conseguir romper, essa região então passou a ser uma 
resistência.

Nessa região se formou um candle de força vermelho. Nossa entrada foi logo após esse 
candle ter sido rompido, com alvo no fundo anterior e Stop Loss logo acima da Resis-
tência formada.

Podemos notar também que na exata linha onde o suporte virou resistência, também 
é a linha de 50% do fibonacci do ponto “A” até o ponto “B”, ou seja, exatamente metade 
do movimento de baixa total.

ENTRADA

ALVO

STOP

A

B
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SUPORTE

Bolsa de valores na década 
de 90, em São Paulo.

Era assim que funcionava a 
Bolsa de Valores na década 
de 90, ou, como era mais 
conhecida“pregão. Ganha-
va aquele que conseguia 
falar mais alto. ”, Os papéis 
eram negociados no “viva-
voz” e no sistema eletrôni-
co ao mesmo tempo.
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EU PRECISO 
DE MUITO 

PARA COME-
ÇAR?

Atualmente a maioria das corretoras estão oferecendo 
uma série de vantagens para quem está começando a 
dar seus primeiros passos no mercado financeiro, e uma 
delas é a corretagem zero, ou seja, você não paga nada 
de corretagem (taxa cobrada por entrar e sair de uma 
operação) na maioria das corretoras.
O único valor que deve possuir na conta da sua corretora 
é o que chamamos de Margem de garantia, e esse valor 
é de R$ 25,00 por mini contrato normalmente. Essa mar-
gem nada mais é do que um valor que a corretora pede 
caso algo dê errado em sua operação e você ainda sim 
tenha dinheiro para arcar com o prejuízo.

 QUE ATI-
VO EU OPE-

RO?

Se você está começando do zero e não faz a menor ideia 
de qual ativo é o melhor para você, então aqui vai uma 
dica: Escolha um ativo que tenha volatilidade e Volume.
Esses 2 indicadores se referem à quanto o mercado se 
movimenta em um espaço de tempo e o volume de pes-
soas que estão operando simultaneamente respectiva-
mente! E nada melhor do que o mini índice e o mini dólar 
para começar, pois ambos possuem essas 2 característi-
cas e são conhecido por serem ótimos ativos para se ope-
rar day trade.

O QUE SÃO 
TEMPOS 

GRÁFICOS E 
EM QUAL EU 

OPERO?

Tempos gráficos nada mais são do que o tempo que cada 
vela ou candle demora para se formar, simples assim!
Ou seja, se você escolhe em seu gráfico o tempo de 1m, 
cada candle irá demorar 1 minutos para se formar, desde 
a sua abertura, até seu fechamento.
Normalmente sempre procuramos operar em tempos 
gráficos menores, como o de 1m ou o de 5m, pois a ope-
ração de torna mais rápida. Em contrapartida, sempre es-
colhemos os tempos gráficos maiores para efetuar mar-
cações e olhar a tendência geral do gráfico, pois eles são 
mais consistentes em informação!

PERGUNTA AI 
PRA MIM
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DÁ PARA 
OPERAR 

SEM UTILI-
ZAR ANÁLI-

SE GRÁFICA?

Sim porém não é o recomendado.

No universo do mercado financeiro há basicamente 2 
escolas: Análise fundamentalista e Análise técnica. A pri-
meira trata de notícias, informações sobre a empresa em 
si projeções e etc, e esse tipo de análise é bem difundido 
no meio acionário, ou seja, para quem compra e vende 
ações de empresas. Já para nós traders, que operamos 
num espaço muito curto de tempo, existe a análise técni-
ca, que pode ser tanto gráfica como Tape reading ( leitu-
ra de fluxo de ordens e book de ofertas) 

O QUE EU 
DEVO SABER 
SOBRE ANÁ-
LISE GRÁFI-

CA?

Basicamente análise gráfica é a análise de um gráfico a 
fim de saber se o mesmo vai subir ou vai descer, em um 
dado espaço de tempo.

Para que você olhe para o gráfico e possa ter esse tipo de infor-
mação e finalmente ganhar dinheiro com isso você precisa  
entender  algumas  coisas  sobre  análise gráfica, são elas: 
Candlestick
Padrões de Candlestick
Estruturas de mercado
Tempos gráficos
Figuras de mercado
Suporte, Resistência, LTA e LTB

O QUE SÃO 
INDICADO-

RES?

Indicadores nada mais são do que ferramentas que você 
pode utilizar em seu gráfico para te ajudar no processo 
de análise. Atualmente existem uma infinidade de indi-
cadores que cada plataforma te oferece, mais os princi-
pais são volume e médias móveis.

A principal função dos indicadores é mostrar algo que já 
aconteceu no gráfico, ou seja, se você for usar um indica-
dor de volume, você verá aparecer no gráfico o volume 
de operações que aconteceram em cada candle que já 
se formou.

EXISTE UM  
HORÁRIO 
MELHOR 

PARA FAZER 
AS OPERA-

ÇÕES?

Sim, normalmente é entre 9:00 e 12:00, poise é o horário 
onde costuma ter um maior volume de pessoas operan-
do e consequentemente gera maior volatilidade, o que 
faz o mercado movimentar mais e você ganhar mais di-
nheiro!

Lembrando também que a bolsa de valores brasileira, ou 
B3 inicia seu pregão (negociação dos ativos) as 9:00 e se 
encerra às 18:00 de segunda à sexta.
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COMO GE-
RENCIAR 

MEUS RIS-
COS?

Existe um gerenciamento que nós indicamos para todos 
que estão começando, chamando de GERENCIAMENTO 
2X1.

Com esse gerenciamento, se você errar até 60% das ve-
zes, ainda será lucrativo, ou seja, de 10 trades você pode 
errar 6.

Digamos que eu quero fazer uma operação para buscar 
100 pontos no Mini índice, logo meu alvo é de 100 pontos. 
Mas para o gerenciamento 2x1 funcionar meu Stop (limi-
te de perda no trade) tem que ser de 50 pontos, ficando 
assim: 

Alvo - 100 pontos
Loss - 50 pontos

Se você acertar 40 vezes no mês - Seriam 40 trades X 100 
pontos = 4000 pontos positivos

Se você errar 60 vezes no mês - Seriam 60 trades X 50 
pontos = 3000 pontos negativos

No final dessa conta ainda sobrariam 1000 pontos posi-
tivos!

Esse é um dos gerenciamento mais utilizados pelos ini-
ciantes e por traders profissionais.

POSSO GA-
NHAR DI-

NHEIRO 
COM O MER-

CADO EM 
QUEDA?

Sim, por incrível que pareça, você pode ganhar dinheiro 
com o mercado em queda. 

Durante o início da Pandemia de Coronavírus, todos os 
mercados despencaram, quem não sabia o que estava 
fazendo viu o mercado em queda e acabou realizando 
os prejuízos saindo das operações a fim de “não perder 
mais”. 

Mas quem opera no Mercado Futuro sabe que podemos 
abrir uma operação tanto de venda como de compra 
nesse mercado, ou seja, se você está vendo o mini índi-
ce cair, você pode simplesmente abrir uma operação de 
venda naquele momento, sem possuir aquele ativo, pois 
no mercado futuro você não compra o ativo em si, mas 
sim aposta na queda ou na alta.
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VOCÊ NÃO 
ESTÁ AQUI 

PARA SER PER-
FEITO, VOCÊ 
ESTÁ AQUI 

PARA SER LU-
CRATIVO!

Suriel Ports - Day trader 
profissional


