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C o m o  p e r d e r  o  m e d o  d e  f a z e r  D a y  T r a d e ?

“ P o r  i s s o ,  c o s t u m o  d i z e r  q u e  o  m e r c a d o  f i n a n c e i r o  n ã o  é 
d i f í c i l ,  o  m e r c a d o  f i n a n c e i r o  é  o  m e r c a d o  f i n a n c e i r o . ”

O mercado financeiro não é difícil, o difícil é quando quer aplicar algo e vê que 
o resultado esperado, não chegou. Muitas vezes, as pessoas focam em saber 
onde entrar, onde sair, mas na verdade, todos os gatilhos e sinais são muito fá-
ceis de serem aplicados, a parte difícil é lidar com sua emoção.

Lidar com a emoção no mercado financeiro, assim como em qualquer outra 
área da nossa vida, é uma das coisas mais difíceis. Se não tiver uma boa men-
talidade, você vai, consequentemente, se dar muito mal no mercado financeiro. 

Várias pessoas falam que é difícil, várias pessoas falam que não conseguem 
resultados, mas será que realmente pelo fato do mercado ser difícil? Ou talvez 
porque não estão preparadas, tanto tecnicamente quanto psicologicamente? 
Por isso, costumo dizer que o mercado financeiro não é difícil, o mercado finan-
ceiro é o mercado financeiro. As pessoas têm a percepção dele ser difícil e fácil. 

Se você pegar um iniciante, talvez para ele seja difícil, por conta da falta de 
experiência e de bagagem nessa nova área. Com uma pessoa que já é veterana, 
que está há anos no mercado, talvez o mercado financeiro seja fácil. 

Então, se existe essa divergência entre achar fácil, e outra pessoa achar di-
fícil, o mercado não é difícil, e sim: o teu nível de conhecimento é o que faz ele 
se tornar fácil ou difícil, mas tirando essa parte técnica, e de sinais de entrada, 
quero te falar a importância de ter uma boa mentalidade para poder encarar o 
mercado financeiro e também ter bons resultados.
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A maioria das pessoas vem para o mercado e sentem muito medo, an-
siedade, desespero e tensão, por conta de um único motivo. Algo que nin-
guém consegue mudar, nem os veteranos, iniciantes, nem as pessoas que 
perdem dinheiro, ou as que ganham,  o motivo que ninguém consegue mu-
dar é: a perda.

As pessoas têm medo de perder, mas perder dinheiro no mercado fi-
nanceiro é algo que faz parte. Seria a mesma coisa que gostar de futebol, 
jogar uma pelada e não querer sofrer um gol, ou não querer que ninguém 
te marque uma falta, faz parte do jogo.
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ANÁLISE DE MERCADO

DECISÃO PÓS ANÁLISE

RESULTADOS

Procura uma oportunidade de entrada, você vê o gráfico, o mercado está em 
uma tendência de alta e acontece um rompimento. Você analisa o mercado.

Você toma uma decisão com base no que analisou, se vai comprar, vender, 
zerar o trade, aumentar o trade, se vai fazer um preço médio ou um stop gain. 
Você toma uma decisão com base na sua análise.

Você tem um resultado, às vezes as pessoas têm resultados ruins e querem 
mudar os resultados, sendo que o resultado é a terceira etapa do processo. 
Você não consegue mudar o final sem alterar o começo, sem mudar o que ori-
ginou o final. E na maioria das vezes, o resultado veio da análise. A tua cabeça 
tem um peso fundamental e muito importante nos teus resultados.

Então, quando estiver no mercado e por ventura vir a perder alguma coisa, 
ou fique no prejuízo, não pode, de forma alguma, se abalar. Caso contrário, es-
tará focando naquilo que não deve focar. Costumo dizer que são três fases para 
colher um resultado:
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MENTALIDADE

O “Team Six” é o esquadrão mais pesado 
que existe dos Navy Seals, são os caras 
mandados para as piores missões do mun-
do inteiro, que resolveram as tretas com o 
Bin Laden, os caras que resolvem tudo.

Esses caras tinham um comandante que, 
quando saiu daquela posição, escreveu o 
livro “The Way of the SEAL”. Esse livro fala 
muito sobre o poder da sua mentalidade 
e seu foco em situações de alta tensão e 
perigo. 

Se parar para pensar, como deve ser a 
cabeça do cara que está na missão? Onde 
um segundo, um segundo mal pensado, um 
passo em falso, passo errado, de repente 
um olhar incerto, pode custar a vida dele.

Fui para a Bahia passar o fim de ano, lá acabei conhecendo um cara que se 
chama Jeff. Esse cara estava passando o Réveillon aqui no Brasil, por ventura 
descobri que ele é um ex navy seal. Se você me acompanha faz tempo, sabe que 
sempre gostei de ler sobre psicologia, autoajuda e desenvolvimento pessoal, e 
eu acredito que isso realmente muda sua vida e sua mentalidade. 

O primeiro ou o segundo livro que li nessa jornada de autoconhecimento se 
chama “The Way of the SEAL”, que significa “O jeito do SEAL”, é um livro escrito 
por um ex-comandante do Time Seis, ou “Team Six” dos Navy SEALS.

Como então, esse tipo de pessoa lida com a mentalidade? Tudo vem com base 
em algo que falam muito: “meditação e visualização”.  Os Navy Seals, quando 
vão fazer uma  missão, fazem muita meditação com visualização, já sabem cada 
passo que tem que dar, já sabem tudo que tem que fazer. Então, quando estão 
realmente lá, ou passando pela missão, não será a primeira vez que eles esta-
rão fazendo aquilo, eles já fizeram inúmeras vezes. 
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Já deve imaginar qual passo que 
dará desde o clique do botão 
até o momento em que imagina 
o mercado se movimentando. 
O dinheiro subindo ou caindo, 
inclusive, indico que imagine 
bastante o dinheiro caindo, 
para sentir na pele como seria 
o momento de estar em um 
trade ruim no mercado, e depois 
imagine ele subindo 

Imagine você gerenciando a operação, pegando seu stop, subindo, realmen-
te desempenhando o trabalho, a tarefa de um Trader de Elite. Isso é o Trading 
Mental, e o mais legal é que consegue fazer isso em qualquer momento da sua 
vida, desde quando você está tomando banho, tomando café, dirigindo, qual-
quer hora é o momento de você estar fazendo trade, não necessariamente, 
quando estiver sentado na frente do computador. Isso vai ajudar demais no seu 
crescimento e principalmente na confiança de apertar o botão do mouse com 
mais assertividade e tranquilidade.
 Então nesse primeiro momento a gente falou de duas coisas muito im-
portantes: primeiro, é importante ter uma mentalidade focada no sucesso para 
que você consiga ganhar dinheiro, Não adianta focar só em técnica, estratégia, 
sinal de entrada. Segundo, te passei uma tática para que possa desenvolver 
essa mentalidade de sucesso, que é através do Trading Mental.

E isso leva a outro assunto que quero conversar com vocês: o poder do Tra-
ding Mental. O Trading Mental é uma técnica que implemento há muito tempo, 
que me ajudou quando ‘estava começando lá em 2011. O negócio é o seguinte: 
acredito muito na lei da atração. Tudo aquilo que você pensa, de certo modo, é 
aquilo que você vai manifestar na sua vida.

Então, como funciona o Trading Mental? É basicamente poder fazer seus tra-
des na sua cabeça, assim como acabei de falar dos Navy Seals, que desempe-
nham toda missão em formato de visualização. O Trading Mental é estar ope-
rando antes de operar, ensaiando como será a operação. 
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C O M O  M A R C A R  S U P O R T E  E  R E S I S T Ê N C I A  D A  F O R M A  C O R R E T A

 Quando se está de frente para o mercado você deve saber onde entrar e 
sair, os melhores lugares para ganhar dinheiro, esse é o principal objetivo de 
um Trader de Elite. O principal problema que muitos iniciantes enfrentam, é 
justamente esse: saber onde eu comprar e vender.
 O final de semana, na minha opinião principalmente, são os dias cruciais 
para se preparar para o restante da semana. Existe uma coisa que a gente faz, 
que é fazer todo o planejamento semanal e pontuar no gráfico os principais lo-
cais de entrada e saída.

 Já aconteceu de você comprar no mercado e justamente na hora, notar 
que estava em um local que não poderia comprar, porque era um local de ven-
da? Por exemplo, você compra em uma resistência e aí, talvez veja um candle 
de força comprador sendo que, na verdade, não era um sinal de compra e sim 
um candle de exaustão.
 Como você faz para localizar os melhores sinais de entrada e saída? Bom, 
a gente faz um planejamento semanal e ele começa dias antes de iniciar a se-
mana. Eu gosto muito de fazer no domingo à noite, planejar os principais pontos 
de entrada, resistências, suportes, níveis de Fibonacci e a partir daí a gente 
aguarda, na segunda-feira, o mercado abrir e se movimentar. Dali em diante a 
gente vai simplesmente atualizando os níveis. 
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 A gente sempre começa do tempo gráfico maior em direção ao tempo gráf-
ico menor, desse jeito vamos ter uma noção de todo o espectro do mercado, em 
todos os tempos gráficos, por que vamos passar pela avaliação da maioria dos 
traders do mercado. 
 
 Se você fizer uma análise no 5 minutos, talvez você não esteja vendo a 
mesma coisa que alguém analisou o gráfico de 15 minutos. Uma das melhores 
formas de estar à frente do mercado, pronto para reagir e operar em qualquer 
tipo de cenário, é entender como os outros players estão se planejando tam-
bém.
 
 Como me prepararia para a semana? Primeira coisa, começamos pelos 
gráficos maiores, vou pegar um topo aqui em cima e marcar ele como um nível 
de resistência do preço. Vou pegar o ponto próximo do candle vermelho e co-
locar também no nível de resistência, e já está feito a análise de resistência. 
 
 Pegando o primeiro pivô de baixo e marcar nesse nível de suporte, óbvio 
que quando o mercado está em uma movimentação de alta você vai encontrar 
muitos níveis de suporte no gráfico de um dia.
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 Agora no gráfico de 4 horas, fazemos pequenos ajustes, inícios de mar-
cações de suporte e resistência. Vou pegar a linha e ajustar com outro ponto, 
vou juntar. Eu faço uma coisa que chamo de zona de suporte, pego dois pontos 
e faço uma zona inteira, então não vou trabalhar com uma linha, vou trabalhar 
com uma zona. Se o mercado desce dentro dessa região, vou procurar por op-
erações de compra para retomar a movimentação de alta. 

 No gráfico de 15 minutos a gente sempre vai fazer ajustes. Outro ponto im-
portante que devemos ficar de olho, é que no meio dessa movimentação de alta 
tivemos um Fibonacci, posso pegar ele e traçar até lá, posso também, marcar 
uma zona de compra que vai ser exatamente no Fibonacci. Quando o preço de-
scer, pode ser que seja um preço de compra. 

 Depois de todas as marcações feitas no gráfico, já se pode ir para o gráfico 
de 5 minutos e aguardar o preço chegar nessas regiões para que aconteça o 
trade de compra ou venda quando o preço bater lá em cima. 
 E aí vai começar acontecer uma coisa muito importante, que é você ter 
uma memória gráfica. Existem momentos do gráfico onde se encontra muita 
resistência e suporte, muita região de briga e essas regiões, se você estiver 
muito atento e prestando atenção nesses níveis, vai acabar memorizando.
 

“Eu faço uma coisa que chamo de zona de 
suporte, pego esses dois pontos e faço uma 
zona inteira, então não vou trabalhar com 

uma linha, vou trabalhar com uma zona.”
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SINAIS DE ENTRADA



 São 6 sinais de entrada que acontecem praticamente todos os dias no 
mercado, porém dessa forma que eu vou te mostrar será necessário uma con-
figuração específica do gráfico para que você possa operar com base neles e 
com isso ganhar dinheiro também.
 

 Normalmente em mercado que está tendo uma direção de alta ou de baixa 
é muito simples de se operar, você simplesmente tem que seguir a direção 
principal do ativo só que quando o mercado está indo para o lado o que a gente 
faz?
 

 Existem estratégias específicas e sinais de entrada específicos para que 
você possa operar esse tipo de sinal de entrada, e é exatamente nessa aula 
que eu quero te mostrar 6 sinais para que você possa operar a consolidação 
naquele momento do dia em que o mercado está indo de forma lateral.

 

  Quando o mercado está indo para o lado, chamamos 
esse tipo de mercado de consolidado ou lateralizado.
 

S I N A I S  D E  E N T R A D A  P A R A  V O C Ê  G A N H A R  M U I T O  D I N H E I R O  N O  D A Y  T R A D E

A gente já sabe que o mercado se movimenta em três 
direções, ele está subindo, descendo ou ele está indo 

para os lados.
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QUAIS SÃO OS SEIS SINAIS DE 
ENTRADA QUE VOCÊ PODE UTI-
LIZAR EM MERCADO CONSOLI-
DADO?

PRIMEIRO

 Existem estratégias específicas e sinais de 
entrada específicos para que você possa operar 
esse tipo de sinal de entrada, e é exatamente 
nessa aula que eu quero te mostrar 6 sinais para 
que você possa operar a consolidação naquele 
momento do dia em que o mercado está indo de 
forma lateral.

  É preciso identificar para qual lado o 
mercado está indo, antes dele entrar em um 
nível de consolidação; será que o mercado 
estava subindo ou descendo? Qual era a di-
reção? Essa resposta vai ser crucial na hora 
em que formos definir os nossos pontos de 
entrada com base em mercado consolidado. 

 

 Se o mercado estiver subindo, por exem-
plo, e entrar no momento de consolidação, eu 
procuro por oportunidade de compra ou opor-
tunidades de alta nesse tipo de mercado; agora, 
se o mercado estiver descendo antes de entrar 
na consolidação, obviamente vou procurar por 
sinais de venda pois vão ser mais fortes.

 

 Normalmente o mercado tende a seguir 
a mesma direção na consolidação, ou seja, o 
mercado estava subindo chegou o momento de 
consolidação, o mercado vai continuar subin-
do após essa consolidação. Então em todos os 
meus trades de compra estarão, teoricamente, 
indo a favor de uma possível continuidade do 
movimento anterior a essa consolidação. 
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 No mercado consolidado, temos claramente específicos esses dois níveis 
no gráfico, suporte e resistência.  

  Vamos aguardar o mercado seguir para a base da consolidação, primeiro 
sinal é o famoso CF. Vamos esperar o mercado descer no meu nível de suporte, 
dentro da consolidação e nesse momento, vamos esperar por candle de força, 
após esse candle fechar vou entrar no próximo candle. Obviamente vou pôr o 
meu stop em baixo e o meu alvo em cima.

  Digamos que o mercado bateu lá em cima e retornou normalmente para 
o nosso suporte, então será o fundo duplo, sendo uma figura de presect, após 
o fundo duplo tocar duas vezes no suporte, é o ponto certo para entrar. Quando 
romper eu vou colocar o meu stop abaixo dos dois fundos, vou pôr de novo meu 
alvo lá em cima.

  Terceira oportunidade é o fundo triplo, onde o mercado baixa três vezes, 
entrando quando o mercado mostrar sinal de força saindo desse fundo, mais 
uma vez vou por meu stop abaixo no suporte e meu alvo vai para a resistência.

  Quarta oportunidade é o que chamamos de ombro, cabeça e ombro inver-
tido, no caso o mercado está descendo, vai bater no suporte da consolidação e 
vamos ter o que chamamos de um fundo, um fundo mais baixo, ou seja é muito 
importante, por que vai acontecer um falso rompimento para que depois con-
tinue a subir. 

  O mercado está em movimento de baixa dentro da consolidação, vai nova-
mente acontecer o que chamou de falso rompimento, mas ele retorna e coloca 
uma bandeira, sabemos então que após a bandeira formar e romper vai ser 
nosso sinal de entrada.
O stop irá ser embaixo da bandeira e seu alvo mais uma vez estará lá em cima. 
Invertendo essa figura iremos ter um ombro, uma cabeça e um ombro. Sendo 
que o stop vai abaixo da resistência e o alvo lá em cima.

SEGUNDO

TERCEIRO

QUARTO

QUINTO
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  Sexto sinal de entrada é quando você espera para entrar, quando o mer-
cado vai ter um movimento de alta, rompendo a resistência, vai retornar e essa 
resistência vai virar suporte, quando isso acontecer você vai entrar nos sinais 
de força a favor desse rompimento.
  Pode acontecer na maioria das vezes esse último sinal pois ele é chama-
do de Coringa. E além de mostrar para você a parte dos sinais no suporte, pode 
acontecer na residência, mas não são reais sinais de entrada.
  O fator essencial, é que você precisa saber para que lado o mercado es-
tava indo antes dele entrar na consolidação, só aí você vai conseguir saber 
onde entrar abrindo a sua operação.

SEXTO
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rompimentos 
no day trade



R o m p i m e n t o s  -  C o m o  n ã o  p e r d e r  d i n h e i r o  n o  D a y  T r a d e 

  Antes de aprendermos sobre rompimento, é importante saber qual o prin-
cipal objetivo da ponta compradora, e se você não entende a nomenclatura da 
Bolsa, a ponta compradora é o grupo de pessoas que fazem o mercado subir. 
Assim como no nome do grupo que faz o mercado descer: ponta vendedora.

  O primeiro objetivo é alcançar os topos mais próximos e o segundo obje-
tivo é romper esse topos mais próximos, para que o mercado possa colocar a 
máxima do dia, as altas do dia. Assim como o mini índice pode alcançar em um 
dia 100 mil pontos.

  Já o principal objetivo da ponta vendedora é alcançar os fundos mais 
próximos ou colocar mínimas, rompimentos nos fundos e ativos.

  Essa é a principal parte que você precisa para poder entender esse sinal.

 Esse é o 
principal 
objetivo 
da ponta 

comprado-
ra, aquelas 

pessoas 
que fazem 
o mercado 

subir.

  Pensa em um maratonista, você encontrou-o e ele acabou de participar de 
uma maratona, correu 20 km. Ele quer descanso e com certeza irá rejeitar um 
convite para correr mais alguns quilômetros. 
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 Então, quando o mercado está em um movimento de alta, o objetivo da 
ponta compradora é chegar ou passar dos topos, como o atleta na linha de 
chegada. Porém, muitas vezes, quando o mercado ultrapassa o topo, ele fica 
exausto, daí talvez retorne e caia, assim como o maratonista que acabou de 
chegar e talvez não esteja preparado para correr mais 20km em uma maratona. 

 Quando o mercado está em movimento de alta, qual é o objetivo dessas 
pessoas que estão fazendo o mercado subir, ponta compradora? Chegar na 
máxima, ultrapassar esse topos, sendo a linha de chegada.

 Assim como o maratonista que acabou de cruzar a linha de chegada, ele 
não está preparado para correr mais de 20km em uma segunda maratona.

 Quando a ponta compradora chega no objetivo que é alcançar o topo, mui-
tas vezes ela não rompe e não continua subindo. Mas tem um outro ponto, esse 
mesmo maratonista, normalmente o que ele faz quando está prestes a chegar 
no objetivo? Usa toda a sua velocidade e força nos últimos metros, para real-
mente ganhar a maratona.

 No mercado financeiro não é diferente, quando a ponta compradora está 
chegando perto do objetivo, ela tende a ter mais força, um último “gás”, que seria 
um candle de força, mas assim como o maratonista não vai conseguir continuar 
correndo, a linha compradora que chegou na linha do seu objetivo, também não 
vai continuar subindo, ela vai começar a colocar um outro sinal de força que não 
verdade é um sinal de venda, na imagem mostrada são os mesmo candles mas 
com nomes diferentes.

 Mas muitas vezes 
quando o mercado che-
ga nessa linha, ele vai 
estar exausto e talvez 
não continue subin-
do, talvez ele retorne e 
caia. 
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CANDLE DE EXAUSTÃO

CANDLE DE IMPULSÃO

 O primeiro se chama Candle de Exaustão, pois está exausto nesse mo-
mento, ele já subiu começando uma linha de resistência.

  O segundo chama-se Candle de Impulsão, por que no mercado está surgin-
do com um novo movimento para continuar caindo.

 E hoje vamos falar sobre o candle de exaustão, que tem o mesmo formato 
de um candle de força. 

  Mas como identificar? Temos que olhar os próximos candles que apare-
cem após esse candle de força, não foram de continuidade, foram candle de 
vermelho, um doji, uma estrela e depois começou a demonstrar candles de 
força vermelho. 

Existem 4 tipos de candles: candle de força, 
candle de stop, candle de impulsão e candle 

de exaustão.
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  Sempre que você ver um candle de força verde em uma área estratégica 
no gráfico, como por exemplo, um rompimento de um topo, você precisa verifi-
car que após esse candle fechar, se tivermos continuidade de força verde é por 
que a gente está em movimento de exaustão. 
   Nesse momento você sabe que duas coisas, o principal objetivo que faz o 
mercado subir é chegar nos topos, e o objetivo do mercado é chegar nos fun-
dos. Muitas vezes quando chegamos nesse objetivo, o mercado contribui com 
uma última força, assim como o maratonista está prestes a ultrapassar a linha 
de chegada. 
 

  Quando você encontra candles de força nesses pontos estratégicos, de 
chegadas, se o mercado não demonstrar continuidade é aí que você vai encon-
trar um candles de impulsão. 
 
 
  Digamos que o mercado chegue no nosso objetivo, sabendo qual é o ob-
jetivo da ponta compradora e coloca nosso candle de força, como que vamos 
saber se isso é um candle de força para continuar subindo ou se é um candle 
de exaustão para começar a cair? 
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  Você vai identificar isso através dos próximos candles, se o candle ante-
rior for realmente de força ele vai ser rompido e vai continuar com o mercado 
subindo, se isso não acontecer normalmente vamos ter os candles contrários 
à esse de força, sendo a ponta contrária entrando no mercado, para fazer ele 
descer. 
  A partir do momento em que você identifica a falta de continuidade no 
momento que o candle de força fechar, estando com o objetivo da ponta com-
pradora ou vendedora, estamos então com candle de exaustão.  

  Então, é necessário entende sobre análise gráfica, leituras de candles e 
técnicas avançadas para identificar sinal de entrada e oportunidades únicas do 
gráfico.  

“MUITAS VEZES EU ENTRAVA NESSE 
CANDLES, ACHANDO QUE ESTAVA INDO 
BEM, BASTAVA EU COMPRAR PARA ELE 

COMEÇAR A DESCER.” 
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A MELHOR FORMA DE
VOCÊ GANHAR

 DINHEIRO
COM DAY TRADE, 

É APLICANDO 
AS MELHORES
ESTRATÉGIAS.


