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capítulo 1
INTRODUÇÃO

Provavelmente você, leitor, perderá dinheiro com o mercado finan-
ceiro. Isso mesmo. Repito: provavelmente perderá dinheiro com o 
mercado financeiro. Poucos são os que ganham. A maioria perde. 
Ora, mas então por que cada vez mais brasileiros se lançam nessa selva 
desconhecida, em que poucos sobrevivem (com lucro)? 

Muitas são as respostas a essa pergunta, mas elas não importam. O 
que importa é que provavelmente se perderá dinheiro no mercado. A 
matemática é simples: para que poucos ganhem, muitos devem perder. 
Fugir dessa conta já é um lucro formidável. Mas meu vizinho ganhou 
muito dinheiro na bolsa? Pois é, no mundo de todos há sempre vizi-
nhos milionários, mas muitos outros quebrados com a crise. A perda 
é sempre escondida, enquanto a vitória ostentada. 

Mas ainda dá para se animar! O objetivo deste livro é mostrar como 
funciona o mercado financeiro e os vários caminhos pelos quais você 
também poderá ganhar dinheiro investindo em ações.

Vale lembrar que não se chega a ser um top ten do esporte da noite 
para o dia. Basta analisar a trajetória de um campeão. Os altos e baixos 
são muito comuns, mesmo em carreiras vitoriosas. Muito semelhante 
é o operador. Com altos e baixos se constrói uma carreira. A diferença 
é que focamos sempre nas altas e nos esquecemos das baixas.

Mas por que muitos se frustram? Provavelmente porque não con-
tam com a paciência, a técnica e a humildade necessárias para operar 
no mercado ou porque almejam muito. Querer ficar milionário da 
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noite para o dia é um sonho quase impossível de se realizar na bolsa, 
porque de sonhos a bolsa não é feita. O mercado não foi feito para 
jogadores, e nosso intuito é formar e instruir investidores a auferir 
ganhos com profissionalismo e segurança.

1.1 Apresentação
Operar no mercado financeiro, apesar de atraente e fascinante, é 
algo ainda muito distante da maioria das pessoas. O crescimento e 
o amadurecimento do mercado financeiro brasileiro, sobretudo no 
final da década de 90 e no início deste século, provocaram uma maior 
aproximação dos pequenos investidores, principalmente aqueles que 
se sentiam insatisfeitos com o retorno proporcionado pelos investi-
mentos de renda fixa no Brasil.

Muitos são os combustíveis desse crescimento. O controle in-
flacionário, a redução nas taxas de juros, a equalização das contas 
públicas brasileiras e o potencial econômico das empresas de capital 
aberto são alguns deles. A tudo isso se acrescenta a grande facilidade 
de se operar via internet. Os motivos que impulsionam cada vez 
mais pessoas ao mercado variam: desde a sensação de liberdade que 
operar no mercado proporciona até o firme propósito de aumentar 
os rendimentos financeiros.

Quebrar certos tabus e preconceitos, como a crença de que o in-
vestimento na bolsa é “coisa para aventureiros”, é um dos objetivos 
que o conhecimento sobre o assunto pode lhe proporcionar. Além 
disso, podemos destacar a capacidade de analisar e gerir sua própria 
carteira de ações.

Entretanto, como toda atividade humana, operar no mercado e 
obter lucros constantes não é tarefa simples. Como diria Fernando 
Pessoa, “Navegar é preciso, viver não é preciso”. O mercado está cheio 
de aventureiros paraquedistas que se lançam na esperança de enrique-
cerem rapidamente, sem noção do risco que isso implica. Conhecer 
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é isto: precisar os riscos. A principal tarefa do operador é equacionar 
riscos e estabelecer metas. Daí a grande importância da análise técnica 
para o sucesso no mercado de renda variável! 

1.2 Objetivo do livro
O livro é voltado para todos aqueles que têm interesse em aumentar 
seus rendimentos, utilizando-se da análise técnica para operar no 
mercado de ações. O objetivo é apresentar uma nova visão do mer-
cado financeiro, de forma clara e objetiva, às pessoas que querem 
uma alternativa mais rentável para suas aplicações, sem que, para 
isso, necessitem deixar total ou parcialmente suas atividades diárias, 
operando pouco, mas com lucros consistentes.

Com estudo e disciplina, dedicando-se poucas horas por semana 
às suas análises, você estará capacitado a obter rendimentos muito 
maiores do que o gerado pela renda fixa no Brasil. 

1.3 Análise técnica
“O mercado não é simplesmente o reflexo da economia, mas a combinação 
de sentimentos de todos seus participantes. A análise técnica é uma tentativa 
de representar e quantificar em gráficos todas essas informações abstratas.” 
– L. Cavalcante.

A análise técnica é uma das formas de compreensão do mercado 
financeiro. Seu conhecimento baseia-se no estudo dos gráficos dos 
preços das ações Em sua essência, a análise técnica parte da premissa 
de que os mercados exibirão comportamentos futuros que se relacio-
nam com os movimentos passados. Nesse sentido, o analista técnico 
se orienta pela formação de padrões de comportamento dos preços 
dos ativos, possibilitando, em certa medida, a previsão do movimento 
futuro dos preços.

Além disso, entendem os grafistas que o preço praticado pelo 
mercado desconta toda e qualquer informação a respeito da ação, 
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inclusive a análise econômica da empresa, do setor no qual ela se 
insere e do mercado em geral. Desse modo, todos os fatores que, 
direta ou indiretamente, possam afetar o valor das ações, como as 
informações econômicas, o comportamento emocional ou as leis do 
mercado, já estão refletidos nas duas principais fontes do gráfico: o 
preço e o volume. 

Em relação ao tempo de investimento, a análise técnica pode 
oferecer investimentos de curto, médio e longo prazo. 

O objetivo deste livro é analisar papéis tecnicamente, usando 
gráficos de preços, em prazos maiores (position trader). Os gráficos 
fornecem todas as informações necessárias para nossa tomada de 
decisão, não sendo necessários estudos mais aprofundados sobre a 
empresa e a economia. 

Dessa forma, utilizando a análise gráfica, temos condições de nos 
antecipar aos movimentos dos preços, seja de alta, seja de baixa, sem 
esquecer um controle rigoroso de proteção de nosso capital, de forma 
bastante prática e objetiva. 

1.4 Disciplina
Além de conhecimento técnico, é indispensável controlar nossos atos 
no mercado se quisermos sair vitoriosos nesse terreno tão competi-
tivo. A disciplina, ao lado do conhecimento técnico sobre gráficos, é 
igualmente importante para seu sucesso. Metas de lucro, proteção e 
gestão do dinheiro são ferramentas primordiais para seu sucesso no 
mercado financeiro. 

A análise técnica pura, sem um devido controle de risco, não 
leva o trader (operador do mercado) a lugar algum. Procure, assim, 
estudar muito as técnicas operacionais, mas sem esquecer de manter 
disciplina nas operações. Tenha metas, objetivos e nunca fuja deles. 
Siga à risca o plano traçado, não deixando que as pequenas variações 
do mercado interfiram em seus planos. 
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A disciplina sem o estudo não produz resultado algum, pois o 
desconhecimento da técnica impede o lucro. No entanto, o estudo 
sem disciplina pode nos levar à ruína.

Assim, ao longo do livro e de toda sua vida de trader, procure 
sempre internalizar as regras da boa administração financeira, discu-
tidas a seguir, para ter a garantia de seu sucesso no mercado de ações. 


