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Fala-se muito sobre os especuladores do mercado financeiro, mas poucos sabem 
como de fato funciona esta profissão tão entusiasmante. 

Lembro que ainda pequeno eu costumava perguntar o que fazia esse profissional, 
e as respostas eram sempre os estereótipos básicos que vemos nos filmes e que 
habitam o imaginário da maioria das pessoas. Hoje sei que a realidade é bem dis-
tante dessa ideia geral, e gostaria de passar a minha visão para clarear como é de  
de fato a vida de um especulador.

Neste e-book tentarei responder de maneira prática a três perguntas básicas: o 
que faz, o que pensa e como se tornar um, sempre que possível com exemplos.

Meu nome é Felippe Aranha e trabalho no mercado financeiro desde 1998. Sou 
formado em administração de empresas pela FGV / EAESP e passei por várias 
corretoras importantes, mas tenho dedicado os últimos 16 anos à especulação 
profissional autônoma.  Espero que você ache esta leitura agradável, assim como 
eu acho este assunto fascinante.

Para começar, vamos diferenciar o especulador do investidor, deixando bem claro 
o que cada um deles faz. Você talvez se surpreenda em saber o mar de diferenças 
que existe entre essas duas profissões.

Na sequência falaremos de alguns princípios básicos que norteiam o pensamento 
do especulador profissional, e iremos comparar com o pensamento natural que 
todos temos enquanto iniciantes. Estar ciente dessa maneira de pensar e nos 
livrar dos velhos hábitos é o primeiro passo para embarcarmos nesta profissão.
Por fim, indicarei algumas fontes de consulta caso você queira ir mais a fundo e, 
quem sabe, se tornar um de nós.



Horizonte de tempo: ser sócio vs lucro rápido 

O que é e o que faz um especulador 

A atividade principal de um especulador é a de tentar antecipar mudanças de 
preços de um ativo, geralmente em horizontes curtos de tempo (minutos, horas, 
dias, semanas).
 
Especuladores em geral se utilizam de técnicas e estratégias que os ajudam a 
tentar prever, com boas chances de acerto (jamais certeza), quando comprar, 
vender, realizar lucro ou prejuízo e qual o tamanho da sua posição.

Especulador vs Investidor

Normalmente, especuladores trabalham com um horizonte de tempo bem menor 
do que o do chamado investidor tradicional. Por exemplo, um investidor geralmen-
te decida comprar ações de uma determinada companhia ou setor, quando vê a 
possibilidade de crescimento da economia ou da indústria e talvez planeje segurar 
essas ações por 1 ano, 5 anos ou 10 anos, enquanto recebe dividendos (parte dos 
lucros gerados pela empresa que lançou as ações). Já um especulador talvez não 
esteja focado no crescimento das atividades daquela economia, indústria ou em-
presa, e esteja apenas percebendo um forte interesse recente de compradores 

Característica fundamental: aceitação dos riscos 

Eles tentam obter ganhos acima dos tradicionais investidores de longo prazo, e 
para tanto assumem riscos que outros participantes não estão dispostos a assu-
mir, gerando liquidez e absorvendo as incertezas, por isso são de importância fun-
damental em qualquer mercado. 
 
Em geral, são indivíduos com personalidades predispostas a assumir riscos maio-
res do que a maioria das pessoas, e esperam obter retornos também mais eleva-
dos.

Resumindo: especuladores são tomadores profissionais de risco, e em troca espe-
ram ser muito bem remunerados para exercer esta função.
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daquela determinada ação, e por isso decida estudar o comportamento dos preços 
para ver se existe algum padrão que costume preceder uma elevação das cota-
ções, com a intenção de segurar aquela operação por apenas alguns minutos, 
horas, dias, ou poucas semanas. 

Sua intenção não é a de agir como sócio da empresa, mas sim a de obter um lucro 
rápido, sem nenhum interesse nem na atividade relacionada, nem nos motivos que 
estão levando àquele determinado movimento. Sua única preocupação é a de iden-
tificar uma possível subida ou descida de preços e estruturar uma operação que 
lhe forneça lucro caso esteja certo, ou que o possibilite sair com uma perda pensa-
da e controlada caso esteja errado. Para tanto, ele analisa fatores como compor-
tamento de preços, liquidez, tamanho da posição, potencial de perda etc.

Nesse sentido, o uso de análise técnica de gráficos pode ser bastante útil quando 
especulando em bolsa de valores, e mais adiante iremos falar um pouco sobre 
isso neste ebook.

Um investimento é uma aposta com uma confiança estatística razoável de retorno 
positivo. Traduzindo do economês para o português, quando você faz um investi-
mento você espera que PROVAVELMENTE (nunca terá certeza) receberá o seu ca-
pital de volta com lucro. E há uma razão para isso: em última análise, o investidor 
quase sempre está ajudando a financiar uma empresa ou governo, que por sua vez 
irá utilizar esses recursos para algum projeto ligado à geração de valor na econo-
mia real. Podem por exemplo ser novos equipamentos para aumentar a produtivi-
dade de uma fábrica, uma nova unidade de negócios ou ampliação das atividades 
de uma empresa de serviços. 

Diferenças na expectativa de retorno, preservação do capital e estabilidade

Outro fator importante
é a expectativa de retorno,
risco e estabilidade.
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Esses negócios geralmente já geram fluxo de caixa ou têm uma boa expectativa 
de que irão gerar no futuro, e o investidor espera que, além de receber o seu capi-
tal de volta, também haja uma remuneração adicional quase certa.

Já o especulador nem sempre tem essa expectativa, pois seu raciocínio é diferen-
te. Ele sabe que suas apostas podem ser positivas, mas está ciente de que muitas 
delas serão negativas. Diferentemente do investidor, que geralmente apenas faz 
apostas em oportunidades nas quais a expectativa de algum tipo de lucro seja pro-
vável, e onde ele acredita que a chance de diminuir ou perder o capital do investi-
mento seja baixa, o especulador nem sempre sabe se conseguirá obter lucro na 
operação, ou mesmo se o capital inicial da sua aposta não sofrerá perdas. 

Assim, conforme vai diminuindo a certeza de receber o capital de volta adicionado 
de uma remuneração, e o risco de perda vai aumentando, a aposta vai cada vez 
mais deixando de ser classificada como um investimento para se tornar uma espe-
culação, e, no extremo, pode chegar ao risco de se perder todo o capital investido 
e ainda ter de colocar mais dinheiro para cobrir prejuízos adicionais, especialmente 
no caso de contratos futuros ou na venda de contratos de opções. 

Portanto, o especulador assume riscos maiores que o investidor, na esperança de 
retornos que podem chegar a ser exorbitantes, mas cuja expectativa de que se 
concretizem raramente é tão alta quanto a do investidor.

A cabeça do investidor busca oportunidades de remuneração do seu próprio capi-
tal (existem exceções), sempre que possível com proteção do dinheiro investido.

Já o especulador muitas vezes trabalha com capital de terceiros para obter a cha-
mada alavancagem. Limites em corretoras e margens de garantia são bons exem-
plos. 

Alavancagem é o aumento do seu poder de aposta através da concessão de um 
limite operacional maior do que você de fato possui depositado. No caso de espe-
culadores da bolsa, um bom exemplo é o limite concedido pelas corretoras para 
que você opere mini contratos futuros de Índice Bovespa.

Outra diferença: Capital próprio vs capital de terceiros
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Por exemplo, cada mini contrato futuro de Índice Bovespa tem o tamanho da cota-
ção atual dividido por 5. Como atualmente a cotação está por volta de 97.000 
pontos, cada contrato de mini índice está valendo algo em torno de R$ 19.400. 
Porém, algumas corretoras estão exigindo um depósito muito menor do que isso 
para que você faça operações neste ativo, desde que você as encerre até o final do 
dia (o chamado “day trade”). 

A Modal, por exemplo, exige que você deposite apenas R$ 15, para operar um con-
trato de mais de R$ 19.000. Isso mesmo que você leu, você deposita um dinheiro 
que vale menos do que um Big Mac para operar um contrato do valor de uma 
viagem para a Europa!

Isso significa dizer que, por R$ 15,00, você terá os ônus e os bônus das oscilações 
referentes a R$ 19.000. Lembra do William Bonner todos os dias dizendo no JN que 
a bolsa subiu 1% pra cá, caiu 2% pra lá, às vezes subiu 4%? Faça as contas: 1% em 
cima de R$ 19.000 representam R$ 190, ou seja, um ganho ou perda de mais de 12x 
o tamanho do seu depósito inicial de R$ 15,00 em um único dia, às vezes muito mais 
do que isso!

Claro que as coisas não são assim tão simples, e as corretoras adotam mecanis-
mos para garantir que você jamais perderá mais dinheiro do que depositou, mas 
este potencial de ganho e de perda que citei está lá, e é real. 

Por exemplo, a Modal atualmente adota um mecanismo automático, que liquida as 
suas operações caso as suas perdas em aberto atinjam 70% do que você tiver de-
positado. Isso quer dizer que se você tiver depositado apenas os R$ 15,00 referen-
tes à margem, será automaticamente tirado da operação quando a sua perda atin-
gir R$ 10,50, mas deixará você posicionado enquanto estiver ganhando, seja o 
quanto for.

Claro, se algo acontecer e a liquidação automática da corretora não funcionar, e a 
perda por algum motivo for maior do que R$ 15,00, você terá de depositar a dife-
rença já no dia seguinte, caso contrário sofrerá severas penalidades por parte da 
corretora e da própria bolsa.

Acima tentei descrever de maneira simplificada como funciona o mecanismo de 
alavancagem em bolsa, muito utilizado pelos especuladores.
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É a alavancagem que faz com que eles corram riscos elevados, até mesmo de 
perda total do capital da aposta (ou até mais), mas que em compensação oferece o 
potencial de ganhos percentuais enormes em um único dia.

Resumindo, enquanto investidores se contentam com ganhos anuais acima de 
algum referencial, como a taxa Selic ou o resultado anual do Ibovespa, os especu-
ladores muitas vezes buscam dobrar o capital da aposta em um único dia.

Foi esse mecanismo de alavancagem que tornou possível que eu transformasse R$ 
400 em R$ 20.000 em poucas semanas. Não vou falar sobre isso aqui, mas no meu 
site (Portal Price Action) você encontra mais informações sobre as técnicas que 
utilizei, na apresentação que fiz no programa “Price Action Expert #21” (ht-
t p s : // w w w. p r i c e a c t i o n . c o m . b r/c o n t e u d o - l i v r e /e s c l a r e c e n d o - o -
-projeto-de-r400-a-r20-mil-price-action-expert-21/ ), do canal do Esquadrão 
SST.

Especulador vs Jogador

A essa altura acredito que já esteja bem clara a diferença entre um especulador e 
um investidor, mas também é importante que não se confunda um especulador 
profissional com um jogador amador, que geralmente não tem as qualificações 
necessárias ou não encara o mercado como um negócio.

O fato de que o especulador tenha de lidar com a incerteza em termos de retorno 
não quer dizer que ele seja displicente ou entre em qualquer aposta que apareça, 
pois esse seria mais o perfil do jogador.

A expectativa de retorno da aposta de um jogador não profissional da bolsa ou de 
um cassino na verdade é negativa. Em outras palavras, quando ele faz uma 
aposta, é esperado que ele perca. As pessoas seguem fazendo apostas amadoras 
em cassinos ou mesmo na bolsa de valores porque existe um componente rela-
cionado à diversão e ao entretenimento: elas gostam da sensação de excitação 
que o jogo oferece. 

Por outro lado, o especulador tenta, dentro do possível, controlar suas emoções, 
e dá muita ênfase ao controle do risco e à seleção de suas apostas, especialmen-
te na bolsa.



6Especulação Profissional em Bolsa: Primeiros Passos por Felippe Aranha

Os especuladores são especialistas em lidar com risco, e levam muito a sério a 
seleção e o gerenciamento das suas operações. Embora existam alguns que se uti-
lizem apenas da sua experiência em pregão ou tempo de tela para selecionar e ge-
renciar suas operações, essas duas coisas ficam muito mais fáceis de se fazer se 
ele tiver algum tipo de técnica. Seja qual for o caso, planejamento e disciplina são 
fundamentais.

O que é um trader?

Chamamos de Trader o especulador da bolsa de valores, que também é conhecido 
como operador. Alguns deles também participam de “mercados de balcão” fora da 
bolsa, como por exemplo o Forex. Daqui por diante neste e-book, chamaremos o 
especulador financeiro de trader.

Outro termo importante de se conhecer é o “Trade”. Chamamos de Trade (sem o r) 
às operações em bolsa. Sendo assim, um trader faz trades, combinado? “Trade” 
também pode se referir ao negócio de quem opera profissionalmente na bolsa. Por 
exemplo: “e aí, como foi o seu trade hoje?”

Traços de personalidade de grandes traders

Pegando carona no que escreveu o meu mestre Al Brooks, um renomado autor de 
uma técnica chamada “Price Action”, não importa a técnica que utilizem, todos os 
traders bem-sucedidos têm algumas características em comum, já que todos 
são:

 Disciplinados – têm compromisso em fazer o que é certo;

 Objetivos - não deixam as emoções influenciarem em suas decisões;

 Pacientes – aguardam situações adequadas ao seu estilo;

 Tomadores de risco - confortáveis em lidar com incertezas;

 Competentes – Conhecem as técnicas e gerenciam muito bem suas opera-
ções.
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Ok, agora que esclarecemos o que faz um trader, vamos tentar entender como 
eles pensam na prática. 

Caso você esteja considerando se tornar um, saiba que leva tempo para aprender 
a ler e gerenciar trades, porque é importante que aos poucos você vá condicio-
nando a sua mente para pensar como um profissional, e você terá de abandonar 
hábitos antigos para colocar práticas melhores no lugar. 

Com a intenção de ajudar nessa tarefa, e para que você comece a entender como 
traders profissionais pensam, abaixo vamos falar brevemente sobre alguns princí-
pios básicos da especulação profissional, que estão cravados na mente de todos 
os traders bem-sucedidos: 

Princípio conceitual: Operações perfeitas não existem

Alguns princípios conceituais
da especulação profissional

Em qualquer operação sempre haverá risco, e trades perfeitos não podem existir. 
Pense bem, como sempre nos lembra o mestre Al Brooks, se existisse uma opera-
ção totalmente perfeita, onde você tivesse uma alta probabilidade de ganhar muito 
dinheiro, arriscando pouco, ninguém fecharia negócio com você, pois estaria en-
trando em uma operação completamente imperfeita, onde ele/ela teria uma 
grande probabilidade de perder muito dinheiro para em troca da chance de ganhar 
bem pouco.

Considerando que a maioria esmagadora dos negócios em qualquer mercado que 
se preze é feita por traders gabaritados de grandes instituições, é pouco provável 
que algum deles aceitasse entrar em um trade desses só para quebrar o seu galho. 
Se isso ocorresse, bancos e fundos não se manteriam presentes no mercado há 
décadas, ganhando dinheiro dia após dia, ano após ano.

Encare a realidade, não existem segredos nem operações perfeitas, e se você 
quiser extrair algum dinheiro desses caras no mercado vai ter de ralar muito e 
aprender como se faz.

Não será um indicador mágico, ou um curso de uma semana que irá resolver. 
Assim como em qualquer atividade profissional, o sucesso exigirá tempo e dedi-
cação para aprender a fazer bem feito.
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Princípio conceitual: Seu trade é o seu negócio, cuide dele

Traders profissionais encaram a atividade com muita seriedade, como se fosse um 
negócio. Eles sabem que nesta carreira irão operar diariamente pelos próximos 10, 
20, 30, 40 anos, portanto eles fazem o possível para se manterem calmos e felizes 
todos os dias, pois não há quem aguente sofrimento constante por décadas a fio.  
Esse é um dos motivos para que eles se esforcem tanto para aprender técnicas, 
pois elas ajudam a controlar a ansiedade e ter uma visão melhor do mercado, au-
mentando as suas chances de sucesso.

Um trader de sucesso mal pode esperar o próximo pregão abrir, acorda todos os 
dias empolgado e com muita vontade de colocar em prática tudo o que sabe. Não 
é apenas pelo dinheiro, é também pelo prazer da atividade. Se você vir um trader 
constantemente estressado, ele provavelmente está operando posições maiores 
do que a sua condição permite ou a sua técnica talvez não esteja tão apurada, 
fazendo com que ele fique ansioso por não entender o que o mercado está fazendo 
ou sem saber como se virar naquela determinada situação. É preciso técnica e 
experiência, que só vêm com muito estudo e prática.

Princípio conceitual: Vantagem estatística

Vantagem estatística é uma vantagem que provavelmente irá se concretizar, desde 
que utilizada ao longo de um número suficiente de tentativas. Não importa se ela 
não se manifestou nas primeiras investidas, o que importa é que ao longo do tempo 
ela prevaleça.

Apenas a título de comparação, quando você aprende bem uma técnica, passa a 
ter uma vantagem real na profissão, assim como os grandes cassinos têm uma 
vantagem estatística sobre os jogadores. O Cassino não sairá vencedor em cada 
uma das milhares de apostas diárias que acontecem em suas dependências, e vez 
ou outra terá de pagar grandes montas a alguns de seus clientes que acertaram 
em cheio o número que saiu na roleta. Caso o Cassino ganhasse sempre, não have-
ria atratividade para os jogadores e a atividade não existiria. 

Porém, por ter uma vantagem estatística, que aliás geralmente é estreita, o Cassi-
no sabe que, se conseguir manter esse mesmo cliente que ganhou há pouco jogan-
do ativamente, provavelmente o dinheiro irá voltar para a banca.



Princípio conceitual: Nenhuma operação individual tem garantia de ganho

Já foi dito que qualquer vantagem estatística que você tenha sobre quem entra 
do outro lado do seu trade será pequena, e é ao longo de várias operações que o 
resultado dessa vantagem irá aparecer.

Traders profissionais sabem que não há garantias de que nenhuma operação indi-
vidual será bem-sucedida, e que perdas eventuais são inerentes a esta atividade. 

Por isso, quando gerenciam corretamente uma operação e ainda assim ela acar-
reta em uma perda, eles encaram esse prejuízo como sendo o custo de se fazer 
negócios, sabendo que se seguirem fazendo a coisa certa ao longo do tempo, é 
provável que na soma de várias operações saiam com um saldo positivo. 

Já os iniciantes dão uma importância demasiada para cada trade individual, e é 
comum perderem o controle emocional quando um deles dá errado, ignorando o 
fato de que nesta atividade o risco está sempre presente e que nenhum trade 
pode dar certeza de ganho. 

Com o seu emocional abalado, eles deixam de gerenciar corretamente suas ope-
rações, e é nesse momento que surgem as grandes perdas, deixando a tão sonha-
da consistência cada vez mais distante e um rombo enorme em suas contas.
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Então, a vantagem estatística é a razão de os cassinos se manterem vivos e lucrati-
vos ano após ano, década após década. Diferentemente do turista-jogador, do 
ponto de vista do Cassino e de seus donos, este é um negócio como qualquer 
outro, embasado em uma vantagem. Para eles não é um jogo, é um negócio sólido.

A mesma coisa vale para os traders profissionais. Quer se tornar um? Estude para 
que você tenha uma vantagem estatística, não arrisque demais em uma única ope-
ração e tenha em mente que é ao longo de vários trades que a sua vantagem irá se 
concretizar em lucro, por isso se proteja e não dê tanto peso ao resultado individu-
al de cada operação, conforme vou explicar a seguir.
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Antes de continuarmos com
os princípios técnicos...

Existem diversas maneiras de se analisar o mercado, e uma das mais difundidas é 
a análise gráfica.

Antes de apresentar novos princípios, vou tentar explicar rapidamente o básico do 
básico, só para que você tenha uma noção de como se lê esse negócio.
Este acima é um típico gráfico de um ativo na bolsa, no caso a AMBEV (ABEV3). Os 
preços estão sendo representados no eixo Y e o tempo representado no eixo X.

Existem vários tipos de gráficos, mas estou mostrando o chamado “gráfico de 
candlesticks”, por ser muito popular hoje em dia. 

Cada barrinha preta ou branca dessas é chamada de “candle”, “candlestick” ou 
“vela”, e representa uma pequena história das cotações durante um determinado 
intervalo de tempo. Essa historinha é contada a partir de 4 preços que ocorreram 
durante este período: o primeiro preço negociado, o último, o mais alto e o mais 
baixo. 

No exemplo abaixo, se o último preço negociado durante o intervalo for mais alto 
do que o primeiro, a vela será branca, e diremos que fechou em alta. Se for menor, 
ela será preta, e diremos que fechou em baixa. Você pode usar o jogo de cores que 
quiser, apenas escolhi a combinação que estou mais acostumado.
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Chamamos de “corpo” este espaço mais “gordinho”, que fica entre os preços de 
abertura e fechamento, e a esse risquinho vertical damos o nome de “sombra”.
E por que você quer saber isso tudo? Para tentar entender como foi o humor dos 
operadores durante aquele intervalo de tempo, você quer saber se a maioria 
estava mais interessada em comprar ou em vender, e também quer saber se esta-
vam indecisos ou convictos.

Esse é o primeiro passo para que você possa tentar interpretar e fazer apostas a 
respeito da direção futura dos preços, tanto no curto quanto no longo prazo.

Por exemplo, para nós que estudamos uma técnica operacional chamada “Price 
Action do Al Brooks”, quanto maior o tamanho do corpo, e menor o tamanho da 
sombra, mais forte terá sido a convicção dos traders em operar naquela direção. 
Assim, se o candle tiver um corpo branco muito grande, mostra forte convicção 
na compra durante aquele período que passou, mas se o candle tiver sido uma 
barra grande preta, mostrará vendedores convictos.

Colocando em miúdos, quando você aprende a ler gráficos de maneira correta, 
instantaneamente consegue ter uma noção se a oferta e a demanda estão equili-
bradas ou desequilibradas, e também consegue ter uma ideia do humor dos agen-
tes, além de muitas outras informações. Será que eles estão em pânico ou eufóri-
cos? Estão indecisos ou convictos?

Isso tudo que falei acima é de modo geral, porque na realidade tudo depende do 
contexto em que este candle estiver inserido, portanto não tome decisões basea-
das apenas nisso.
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Se estiver curioso e quiser se aprofundar um pouco mais, pode ler o artigo 
“Básico de Candles”, disponível gratuitamente no Portal Price action, assim como 
vários outros materiais sobre a técnica Al Brooks. Alternativamente, utilize os 
demais caminhos sugeridos na conclusão deste ebook.

Lendo um gráfico na prática

Pegando carona no que você já sabe, vamos tentar um exemplo prático?

Este abaixo é o gráfico diário da Petrobras. O chamamos de “diário” porque o 
intervalo de tempo de cada vela foi um dia inteiro de negociação, mas se cada 
candle fechasse em intervalos de 5 minutos, este seria um gráfico de 5 minutos, 
se fechasse a cada 60 minutos chamaríamos de gráfico de 60 minutos, e assim 
por diante.

Perceba que agora você consegue instantaneamente enxergar se cada dia foi de 
alta ou de baixa, e através dos tamanhos de corpos e sombras também consegue 
ter uma ideia se os agentes estavam convictos, indecisos, eufóricos, ou em 
pânico. 
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Essa é a informação básica de cada sessão, mas se você for analisando um con-
junto de vários dias, vai conseguindo ter uma noção de como estão os humores, e 
isso irá te ajudar como um termômetro, para avaliar se existe ou não uma possibi-
lidade de aposta.

Por exemplo, nas setas laranjas do exemplo acima, se os traders se mostrarem 
convictos na venda, estarão mostrando urgência em se desfazer de ações, então 
talvez estejam em pânico. Quando é assim, será que não seria uma melhor ideia 
esperar um pouco antes de comprar, mesmo que as cotações já pareçam estar 
baixas? 

Por via das dúvidas, eu costumo evitar comprar posições novas quando começo a 
ver situações desse tipo, mesmo sabendo que muitas vezes estarei enganado e 
verei os preços subirem sem mim. Posso dizer que isso já me economizou bastan-
te dinheiro ao longo dos anos.

Utilizei este exemplo apenas para dar uma ideia visual de como funciona uma 
análise, e gostaria de deixar claro que não é um raciocínio simplista como este 
que vai resolver a sua vida. Existe muito mais a ser considerado, e por isso, antes 
de se aventurar, não deixe de estudar e aprender corretamente como se faz.

Seguindo, o último conceito técnico bem basiquinho que eu gostaria de citar 
antes de vermos outros princípios da especulação é o conceito de TENDÊNCIA.
Tendência é algo que se repete, algo parecido com o conceito de inércia, e essen-
cialmente te mostra que, se a tendência for de preços mais altos, eles provavel-
mente continuarão subindo, enquanto que se ela for de preços mais baixos, eles 
provavelmente continuarão caindo. 

Repare que eu tive o cuidado de escolher o termo “provavelmente”, pois você 
NUNCA terá certeza se conseguiu determinar corretamente ou não. 

Existem diversas técnicas para se tentar determinar se o mercado está em ten-
dência, mas não vou entrar neste mérito aqui. Apenas aconselho que você 
sempre pense com calma antes de fazer qualquer operação e não faça nada 
antes de aprender muito bem como se faz. No Portal Price Action e no Esquadrão 
SST você encontra mais informações sobre como avançar neste assunto.
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Alguns princípios técnicos

Pois bem, agora que você já tem uma noção de como ler gráficos, vamos entrar 
em alguns princípios mais técnicos da especulação profissional.

O Al Brooks sempre nos lembra que mesmo os traders iniciantes fazem dinheiro 
suficiente ao longo do tempo, mas algumas perdas que poderiam ser evitadas 
acabam levando tudo embora todo os ganhos e ainda deixam o saldo negativo, e 
você deve se livrar delas.

Por isso, apesar de os profissionais encararem com naturalidade quando uma 
operação consciente dá errado, eles dedicam muita atenção à estruturação de 
cada novo trade, e se preservam para evitar perdas infantis, que poderiam ser 
evitadas. 

As infantilidades mais comuns são:

1. entrar em operações contra a tendência;

2. montar uma posição muito grande;

3. não cair fora quando a sua premissa se mostrar errada, deixando de acionar 
seus stops de proteção.

Profissionais evitam operar contra a tendência, pois sabem que são grandes as 
chances de os preços seguirem se movendo verticalmente na direção dela.

Já os iniciantes costumam adorar operações contra a tendência, pois nessas 
situações os preços já subiram ou caíram bastante, tornando a operação “irresis-
tível”. Se antes ele já estava pensando em comprar, imagine agora que ficou ainda 
mais atrativo, já que a ação caiu 5%!

Erro Infantil 1: Operar contra a tendência
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“Ficou barato” ele pensa, ignorando o fato de que é justamente isso que os preços 
fazem em tendências de baixa: eles caem e continuam caindo, e o que parece 
barato em relação a momentos anteriores talvez pareça muito caro daqui a 
alguns instantes. 

Por isso, certifique-se sempre de que não há uma tendência contrária antes de 
comprar ou vender, pois, se houver, é importante estruturar as operações de 
maneira diferente, adequada a este contexto.

Você jamais terá certeza se determinou corretamente se é uma tendência ou se 
os preços na verdade estão em equilíbrio, só saberá depois que a sua operação já 
tiver tido um desfecho positivo ou negativo. Por isso, lembre-se sempre de que 
não há garantias, mas estudando e conhecendo bem as técnicas, é possível que 
os seus resultados ao longo do tempo mostrem um bom número de acertos, algo 
primordial para que você adquira confiança e tenha um histórico de resultados 
consistente. 

Isso tudo leva tempo, por isso estude, pratique e não tenha pressa.



16Especulação Profissional em Bolsa: Primeiros Passos por Felippe Aranha

Contra a tendência, o barato não é tão barato assim... acima o gráfico semanal 
da OGXP3 entre fevereiro de 2012 e outubro de 2013. Quando a pressão de venda 
é assim tão forte, raramente vale a pena operar na ponta compradora, indepen-
dentemente de quanto os preços já baixaram. Não importa que já tenha caído 
20%, 50%, ou mesmo 90%, os preços sempre podem continuar caindo para níveis 
que parecem impossíveis!!! 

Por exemplo, a linha vermelha representa um preço negociado ao final de 2013, o 
que significa que mesmo quem tivesse esperado para comprar em março, após 
queda de mais de 90%, enfrentaria a partir dali outros 90% de queda antes do final 
do ano. É difícil se tornar consistente operando dessa maneira.

Também não importa que alguns digam que os candles apontados pelas setas 
laranjas tenham nomes japoneses exóticos, a análise de contexto será sempre 
muito mais importante. Perceba a predominância absoluta de grandes candles de 
baixa, fechando em suas mínimas, deixando espaços de preço em relação a perío-
dos anteriores, poucas sombras, quase sem sobreposição de barras e urgência na 
venda a partir da abertura de cada novo candle... por outro lado, as barras de alta 
não conseguem apresentar o mesmo nível de força e frequência, mostrando com-
pradores ausentes e uma fraca demanda.  Esses são sinais de que há uma tendên-
cia de venda muito forte no mercado e um domínio absoluto da ponta da oferta, 
vendedores estão muito mais fortes e interessados do que os compradores, mos-
trando pânico e urgência para vender a mercado, sem se importarem com o 
preço, talvez antevendo que as cotações pudessem chegar próximas a zero e com 
isso tentando minimizar seus prejuízos.

Se a pressão for forte em uma tendência de baixa, não compre, independente-
mente do preço ou de eventuais candles de reversão. Ao contrário, nesses casos, 
especuladores profissionais provavelmente irão avaliar a possibilidade de pegar 
ações emprestadas e vender.

Esse gráfico também mostra que o risco em qualquer operação existe, é alto, deve 
ser controlado, e que você jamais deve arriscar demais na bolsa de valores. Se du-
rante toda a queda os compradores soubessem que os preços tenderiam a zero, 
nenhum negócio teria sido fechado, portanto nenhum deles achava que o que 
aconteceu fosse possível. Porém, o que parecia impossível ocorreu e milhares de 
negócios foram concretizados em todos os preços desde o topo, causando perdas 
muito grandes a quem operou com displicência.
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Erro Infantil 2: Má escolha do local de stop

Outro benefício de se operar com técnica é a escolha adequada dos níveis de 
“stop”. Stops são um mecanismo de proteção da sua conta, onde ao atingir um 
determinado nível ou situação você reconhece que está errado e automatica-
mente realiza um prejuízo aceitável, dentro do seu planejamento de risco, de 
modo a não deixar que essa perda cresça a níveis muito elevados. A ideia é a pre-
servação da conta no longo prazo, sem deixar que nenhuma operação individual 
coloque em risco o seu capital total. 

É importante saber que stops de proteção existem para te proteger, mas se 
forem mal colocados irão ficar toda hora te tirando de boas operações com pe-
quenas perdas, para logo em seguida você assistir de fora do barco os preços 
indo na direção que teria rendido lucro.

Se isso estiver ocorrendo, os stops estarão na verdade te prejudicando, e não te 
ajudando. Que isso ocorra uma vez ou outra faz parte da atividade, mas ficar toda 
hora acumulando pequenos prejuízos e não ter ganhos suficientes para compen-
sar faz um estrago tão ruim na sua conta quanto ter um grande prejuízo de uma 
só vez, pois ambos levam à falta de consistência e, no limite, à quebra da conta.

É por isso que traders profissionais sabem que colocar os stops nos lugares cor-
retos é fundamental para evitar este tipo de problema, e sem técnica isso é algo 
muito difícil de se fazer. 

Preços flutuam, e é importante saber diferenciar oscilações de tamanhos nor-
mais daquelas que de fato representam uma ameaça e uma quebra de premissa. 
Ler o contexto do mercado e gerenciar trades de maneira correta evita que você 
seja tirado muito cedo e com prejuízo de uma operação que na verdade seria 
lucrativa.

Traders iniciantes têm tanto medo de perder qualquer quantia, por menor que 
seja, que acabam virando mestres em colocar stops muito curtos para evitar 
prejuízos maiores, sem perceber que essas pequenas perdas se acumulam e se 
transformam em prejuízos enormes.
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Stops de proteção são fundamentais, mas certifique-se de que eles estão 
jogando a seu favor e não contra você: Acima, o gráfico diário de ABEV3 mostra 
um exemplo hipotético de um stop mal colocado. Digamos que um trader tenha 
comprado a máxima indicada pela seta verde. Se ele tivesse colocado um stop 
de, digamos, 3% (destacado pela seta laranja), ignorando o fato de que a pressão 
de compra estava tão forte que eventuais oscilações para baixo provavelmente 
seriam seguidas de novas altas, pois seriam meras realizações de lucro e não 
uma ameaça à tese de alta, ele teria sido estopado com prejuízo de 3% durante 
as duas barras de queda, em uma operação que logo em seguida chegou a dar 
um ganho de até 8,33% (destacado pela seta azul). Em outras palavras, com 
medo de sofrer um grande prejuízo, o iniciante decidiu sair com perda em uma 
oscilação que podia ser considerada absolutamente normal, saindo negativo de 
uma boa compra em um contexto de alta.
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Se isso ocorrer de vez em quando  podemos dizer que faz parte da profissão, pois 
somos humanos, não temos como prever o futuro com exatidão e cometemos 
erros. Porém essas pequenas perdas em trades que seriam ganhadores estive-
rem sendo a regra, elas irão se acumular e se tornar um grande prejuízo, que 
pode ser muito maior do que se espera. Perceba que ao sair com 3% de perda em 
um trade que poderia ter dado um ganho de 8%, ele terá uma diferença de 11% no 
resultado em sua conta, quantia que certamente fará diferença para que ele 
atinja resultados consistentes. 

Por isso, é importante que um trader que queira se profissionalizar aprenda a 
colocar seus stops em lugares adequados, gerenciando o risco financeiro atra-
vés do tamanho da posição. Isso aumenta a sua probabilidade e consequente-
mente melhora a sua consistência ao longo do tempo, desde que você esteja 
lendo o contexto de maneira correta.

Erro Infantil 3: Montar posições muito grandes

Uma vez que você saiba manejar os stops corretamente, você naturalmente 
aprende outra peça importante de gerenciamento de risco:  calcular corretamen-
te o tamanho da sua posição. 

Isso evita entrar com uma mão muito grande em qualquer nova operação, algo 
que costuma ser a principal causa das grandes perdas e quebras de conta entre 
os iniciantes.

Lembre-se de que não existem operações com garantia de ganhos, por isso você 
deve sempre controlar o seu risco, não importando a quão óbvia seja a situação e 
o quão confiante você esteja. Uma hora ou outra a perda vem para todos, e 
quando isso acontecer você deve estar preparado para mantê-la sob controle, 
deixando a sua conta viva para a próxima sequência de bons trades, que eventual-
mente virá. 

Por isso, cuidado com a alavancagem, não use se você não souber usar.
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Eu citei acima um monte de exemplos do tipo “não faça isso, não faça aquilo”, mas 
o que então você deveria estar fazendo?

Saber identificar uma tendência é útil não apenas para evitar que você entre em 
roubadas, mas também é fundamental para te ajudar a decidir o que fazer.

É o mesmo conceito de não remar contra a maré, já que é muito mais fácil remar 
a favor dela. No caso de tendências, os preços costumam ir com mais facilidade 
naquela determinada direção, por isso você quer estar junto e tirar proveito delas. 

Boas tendências às vezes atingem níveis que você nem poderia imaginar, e são 
nesses contextos que você vai conseguir não só as grandes tacadas, mas também 
irá tirar com maior facilidade o ganha-pão do dia a dia.

Uma vez identificada a tendência, você já sabe o que fazer, irá operar a favor dela. 
Coloque um stop de proteção no local adequado e calcule um tamanho de posi-
ção que faça com que o risco desta operação individualmente não seja maior do 
que o de nenhuma outra, pois agora você já sabe que todas as operações em 
bolsa têm risco, e você quer seguir fazendo isso por muitos anos.

Então, o que você deveria estar fazendo?

Prefira operações a favor da
tendência...
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Reme a favor da correnteza, não contra ela - As setas verdes na imagem acima 
mostram operações que foram estruturadas a favor da tendência, enquanto que 
as setas laranjas mostram operações contra ela. Note como é muito mais fácil e 
rentável operar a favor, pois as pernas nessa direção são mais longas e rápidas. 
Por outro lado, operações contra a tendência podem até dar algum ganho, mas 
em geral é um ganho pequeno e mais sofrido, além de a frequência de operações 
que não dão certo ser muito maior.

Se você é iniciante, se especialize em identificar tendências fortes e com poten-
cial, e procure operar somente a favor delas. Com o tempo, você vai aprendendo 
a identificar sinais de quando operar reversões, ou seja, quando apostar que uma 
tendência está próxima de acabar e reverter, daí sim você terá mais chances de 
fazer apostas contra ela.
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Quando eu comecei nessa profissão dei muita cabeçada e sofri muito mais do que 
devia, por não ter informações de qualidade à minha disposição nem quem me 
orientasse. 

Hoje em dia as coisas estão mais fáceis, e comunidades como o Portal Price 
Action (www.priceaction.com.br) ou o Esquadrão SST (#wearesst) possuem 
muitos recursos gratuitos, além da interatividade com milhares de traders que já 
passaram por essa fase inicial e podem te orientar, assim como muitos iniciantes 
que te darão o incentivo necessário neste início de jornada.

Do ponto de vista de técnica, a escolha depende muito da sua personalidade, mas 
cuidado com charlatões, pois estes não faltam nos mercados pelo mundo. Já 
experimentei diversos métodos, talvez dezenas, e infelizmente já caí em muitas 
roubadas. 

Todas as minhas tentativas foram sem sucesso, com exceção de uma: o método 
Al Brooks de Price Action, que eu represento com exclusividade no Brasil. Você 
pode encontrar uma infinidade de recursos gratuitos sobre esta técnica no site 
www.portalpriceaction.com.br, onde milhares e milhares de traders já estão estu-
dando.

Al Brooks é um autor norte-americano que decidiu largar uma carreira bem-su-
cedida como médico-cirurgião para se tornar trader do mercado financeiro. É um 
cara de uma inteligência rara, que conseguiu racionalizar o que os especuladores 
vêm fazendo de forma intuitiva há décadas. É comum você conversar com opera-
dores bem-sucedidos  mais antigos e eles não conseguirem expressar em pala-
vras o que faziam para ganhar dinheiro dia após dia, e acho que esse talvez seja o 
grande mérito do Dr. Brooks: conseguir colocar estas técnicas em palavras, 
criando o método “Al Brooks de Price Action”, um conjunto de artigos, livros e 
cursos em vídeo que permitem que qualquer pessoa tenha a chance de aprender 
estas mesmas técnicas, desde que esteja disposta a investir tempo e dedicação 
no aprendizado. Grande parte destes recursos são gratuitos.

O método que eu utilizo
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Este é um método bem estruturado, cujo objetivo é fornecer todas as ferramen-
tas que um trader precisa para se tornar consistente, seja para aqueles que 
operam day trade, sejam para aqueles que buscam posições mais longas. A meto-
dologia é aplicável para qualquer mercado líquido do mundo, por isso você pode 
utilizá-la tanto para ações e minis brasileiros, quanto para ouro nos EUA, ações 
australianas ou qualquer outro mercado que você queira, basta que tenha boa 
liquidez e disponibilidade de plataformas gráficas.

Caso você esteja se perguntando qual o caminho que o método utiliza para que se 
atinja essa consistência, eu lhe diria que as linhas gerais são dadas abaixo: 

1. Aprender a ler bem o mercado, de modo a ter uma visão ampla do cenário, 
algo que te dá uma vantagem estatística;

2. Evitar cometer erros primários, que te levem a perder dinheiro desnecessa-
riamente, algo muito comum não só entre traders iniciantes, mas também entre 
os que já operam há mais tempo, mas ainda não são consistentes;

3. Seleção correta de operações;

4. Gerenciamento consciente de trades.

O curso em vídeo é praticamente uma pós-graduação, inclusive com carga horá-
ria similar ao oferecido pelas universidades. Por enquanto, está disponível apenas 
em inglês, mas em breve teremos legendas em português. Apesar de o curso 
principal não estar disponível em nossa língua, no Portal Price Action você en-
contra diversos outros recursos traduzidos, além de um curso ao vivo, em portu-
guês, ministrado por mim.



24Especulação Profissional em Bolsa: Primeiros Passos por Felippe Aranha

Especulação financeira é coisa séria e exige profissionalismo. Não se aventure 
nesses mares a não ser que esteja disposto a encarar como sendo um negócio, 
pois do outro lado da sua operação haverá um profissional gabaritado com recur-
sos institucionais.

Se você quiser ficar por dentro das novidades sobre a metodologia que eu utilizo 
no meu dia-adia, e dos próximos treinamentos para profissionais do mercado, 
acompanhe este canal de avisos no Telegram: 
https://t.me/joinchat/AAAAAE96jH8llwldZ_9f1g , ou inscreva-se nessa lista de 
emails: www.priceaction.com.br/newsletter

Se você se interessou pelo que viu até aqui, e quiser se aprofundar um pouco 
mais, não deixe de visitar estes sites, que contém uma infinidade de recursos, a 
maioria gratuitos:

 Portal Price Action – recursos traduzidos da técnica Al Brooks de Price 
Action, além de treinamento em Português - www.priceaction.com.br 

 Esquadrão / #wearesst – comunidade onde traders iniciantes e avançados 
se encontram, muito útil para quem quer se aprofundar na profissão - site: 
http://sst.trade/  canal no Youtube: https://www.youtube.com/suicidesquadtra-
ders

 Canal Felippe Aranha no Youtube: https://www.youtube.com/felippearanha

 Manual de Price Action – disponível no Portal Price Action gratuitamente 
para membros do #wearesst  -
 https://www.priceaction.com.br/conteudo-livre/manual-de-price-action/

 Materiais originais em inglês do Al Brooks – no www.priceaction.com.br , na 
aba “Conteúdo Premium”, você encontra os links para outros recursos oficiais da 
metodologia Al Brooks, incluindo o site americano e os livros na Amazon (em 
inglês)

Conclusão


