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MÓDULO 01: Conhecendo a Bolsa de Valores 

 

HISTÓRIA DA BOLSA DE VALORES 
 

 Bolsas de Valores é o nome 
atribuído aos locais em que 
empresas de capital aberto 
negociam títulos emitidos por 
elas próprias.  

 Na Idade Média, já se podia ver 
alguns aventureiros 
comercializando letras de 
câmbio, moedas e metais 
preciosos no meio das ruas, nas 
calçadas, da maneira como era 
vendido os produtos na época. 
Já trabalhavam da forma como a 
Bolsas de Valores funciona hoje, 
mesmo sem saber que algum dia 
isso existiria.  

 Na Bélgica, na cidade de Bruges, morava Van der Burse e sua família de banqueiros que descobriram um 
método de negociar com alguns comerciantes da região, realizando trocas pertinentes de seus negócios. Foi 
então que surgiu o nome “bolsa”, pois o brasão da família Van der Burse tinha um desenho composto por 
três bolsas. No início do ano de 1848, James W. Marshall encontrou ouro na Califórnia e, com isso, todos os 
curiosos que gostavam de algum desafio, correram para tentar a sorte no mesmo local em que Marshall 
obteve sucesso.  

 Cerca de um ano depois, o local já estava ocupado por milhares de garimpeiros que formaram cidades 
improvisadas para ocuparem. Com a ocupação de muitos garimpeiros no local, era necessário ter algo que 
pudesse entreter a população. A princípio era utilizado a tourada, dos mexicanos, que haviam herdado de 
seus colonizadores espanhóis como forma de diversão. Com o passar do tempo, a tourada não era suficiente, 
os garimpeiros queriam algo mais violento e menos previsível. Surgiu então a ideia de colocar os touros para 
lutar contra os ursos, que eram encontrados em grande número no norte do estado da Califórnia. Não 
demorou muito para que as lutas entre touros e ursos virassem um sucesso.  

 A luta terminava com a morte de algum dos participantes, mas os resultados sempre variavam, com isso 
cresceu o número de apostas para ver a batalha entre os animais. O urso conseguia atacar com sua patada 
para baixo com a finalidade de esmigalhar o crânio do touro que, por sua vez, tinha a estratégia de atacar 
com rápidos movimentos para cima, com sua famosa chifrada. A partir dessa época iniciou o costume de 
chamar as pessoas que apostam na alta de touros, conhecidos como Bull Market. Já as pessoas que 
apostavam nas baixas do mercado são chamadas de ursos, o conhecido bear market.  



BOLSA DE VALORES (B3) 

 

 No ano de 1890, foi fundada no Brasil a chamada Bolsa Livre, pelo presidente Emilio Rangel Pestana. Devido 
a fatores externos a bolsa encerrou as atividades no ano seguinte, voltando a operar apenas no ano de 1895. 
Nesse mesmo ano surgia a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo.  

 O mercado de ações no Brasil foi tomando forma e criando maturidade, a sede da bolsa foi transferida para 
o Palácio do Café, no centro da capital paulista, o Pátio do Colégio. No ano de 1935, o nome foi novamente 
alterado, sendo denominada oficialmente como Bolsa Oficial de Valores de São Paulo.  

 O que conhecemos hoje como Bovespa foi a última alteração de nome, que foi ocorrida no ano de 1967. A 
BM&F iniciou em 1986, se posicionando como maior centro de negócios da América Latina no ano de 1990. 
No ano de 2002, a BM&F adquiriu a bolsa do Rio de Janeiro, com a finalidade de integrar serviços do mercado 
a vista com seus derivativos. Por muito tempo a bolsa trabalhou com papéis e corretagem por telefone. Isso 
marcou uma época, porém com o tempo houve atualizações. No ano de 2005, foi o fim do pregão viva-voz 
e a bolsa tornou-se totalmente eletrônica.  

  

No ano de 2007, aconteceu a abertura do capital da Bovespa. Em 2008, depois da união com a Bolsa de 
Mercadorias e Futuros, a instituição passou a ser chamada de BM&FBovespa. Em 2017, houve uma união de 
atividades da BM&FBOVESPA, bolsa de valores, mercadorias e futuros, com a CETIP, empresa prestadores 
de serviços no balcão organizado. Além da sede em São Paulo, a BM&FBOVESPA também tem escritórios 
em outras cidades como Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro. 

Como funciona A Ibovespa tem como objetivo reproduzir a atividade das ações mais negociadas e 
representativas da Bolsa. O funcionamento é como uma simulação de uma carteira de ações. Por exemplo, 
você compra algumas ações e coloca na bolsa, a partir disso começa a olhar essa carteira todos os dias para 
ver se houve um aumento ou diminuição no o valor pago por suas ações, através dos dados divulgados pela 
Bovespa. No começo da Ibovespa, foi acordado que as ações da primeira carteira iriam valer, em conjunto, 
o correspondente a 100 cruzeiros novos, que eram transformados em 100 pontos.   



 O aumento considerável da inflação, na década de 60, foi um fator importante para aumentar o valor 
nominal da carteira. Com o objetivo de facilitar as divulgações que eram feitas, foram retirados 11 zeros, 
para acompanhar o desenvolvimento da moeda do país. Caso não acontecesse esse corte, o Ibovespa estaria 
hoje em 76.402.000.000.000.000 pontos (76,4 quadrilhões de pontos).  

 A importância está na variação e não necessariamente no valor absoluto, que não tem tanta relevância. Ao 
longo da existência da bolsa, foi decidido que, entre um espaço de tempo, o que compõe a carteira seria 
revisado. Com isso, a cada quadrimestre, há uma reavaliação relacionada a participação de cada ação do 
índice, além da revisão das permanências ou exclusões dos ativos e a inclusão dos novos papéis.  

 Para que isso aconteça, alguns critérios são levados em conta, por exemplo, a negociabilidade da ação no 
último ano, o volume dos negócios e o número de pregões que a ação participou. Na Ibovespa os critérios 
não mudaram por um período de 45 anos, desde 1968 até 2013. A mudança ocorreu no ano de 2014, onde 
o cálculo do índice foi alterado e passou a remover do indicador os papéis que valem centavos, conhecidos 
como “penny stocks”.  

 A ponderação dos cálculos também foi uma mudança considerável, a partir desse momento passou a ser 
realizada pelo valor de mercado das ações em circulação, conhecido como free fl oat. Por fim, ao considerar 
todas as classes de ação, definiu-se que as empresas não poderiam representar mais do que 20% na 
composição do Ibovespa. CVM: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Ela é um órgão, fundado em 07 de 
dezembro de 1976, com o intuito de auditar e manter a qualidade e ética no Mercado Financeiro. Logo 
dando respaldo para as negociações realizadas, dando confiança à esse Mercado. 

 
PLATAFORMAS / CORRETORAS / ENVIO DE ORDENS:  
PLATAFORMA: Caso a pessoa queira dar as ordens de compra e venda de determinados Ativos, ela vai 
precisar de uma ferramenta operacional, onde vai conseguir dar as ordens e acompanhar o desempenho. 
Geralmente as Corretoras, disponibilizam essa ferramenta ou você pode contratar uma que julgue 
interessante dentro do seu operacional. Utilizamos o PROFTPLUS, da empresa NELOGICA. 

 

 CORRETORAS: São empresas que atua no mercado financeiro ligadas a B3. Elas são responsáveis pela 
intermediação de compra e venda de ativos dos seus clientes. Existem diversas corretoras que prestam esse 
serviço. Por esse motivo, para saber se ela é idônea, verifique junto a CVM se ela está listada com empresa 
qualificada para atuar no ramo. Por esse motivo, caso queira fazer negociações com a B3, o cliente deverá 
contratar os serviços das Corretoras. Os custos operacionais falaremos ao longo do Curso. 

 

ENVIO DE ORDENS: 

 A sequência do envio de ordens para a B3, (COMPRA/VENDA/ZERAR POSIÇÃO) fica: 

                                           VOCÊ > PLATAFORMA > CORRETORA > (B3) 

 A integração é simples e rápida. Você utiliza a plataforma Proftplus, a mesma, estará conectada em alguma 
corretora que você desejar. Logo A corretora vai prestar o serviço de envio de ordens para a B3. 

 Os envios de ordem são rápidos, ou seja, poderá operar no Mercado de maneira extremamente dinâmica.  



MERCADO À VISTA/ MERCADO À TERMO/ MERCADO FUTURO: 
 

IBOV (ÍNDICE IBOVESPA): 

IBOV: Índice Bovespa (Ibovespa). O Índice Bovespa é o mais considerável diretor do desempenho médio do 
que ocorre com as ações negociadas na B3. Esse índice é formado por ações com maior volume de 
negociações nos últimos meses. O valor representa a quantia de uma carteira teórica de ações. 

BLUE CHIPS / SMALL CAPS: 

Blue Chips, são as empresas que compõe o índice Ibovespa e detém o maior peso em relação ao volume 
financeiro e negociações. 

Small Caps, são empresas que também compõe o índice Ibovespa, porém com um peso menor em volume 
financeiro e negociações  

 

AÇÕES / TIPOS: 
 As ações são consideradas pedaços de uma empresa, esses fragmentos são comercializados na Bolsa de 
Valores, com a intenção de gerar rendas para que a empresa possa fazer investimentos, melhorar a 
infraestrutura e outros projetos que tenha em mente. Com isso, ao adquirir uma ação de alguma empresa, 
você se torna sócio dela quando compra uma pequena porcentagem desse negócio.  

 

AÇÕES ORDINÁRIAS: 
 Entre as características de uma ação ON, se destaca o direito de voto e participações na parte interna da 
empresa como decisões que tomarão. Caso o investidor sinta-se com a possibilidade de agregar naquele 
momento, e ajudar a empresa crescer, ele pode adquirir esse tipo de ação. No caso desse tipo de aquisição 
existem algumas letras da empresa seguidas do número 3 no código de negociação. 

EXEMPLO:  BANCO DO BRASIL = BBAS3 / CIELO = CIEL3 / AMBEV = ABEV3 

 

AÇÕES PREFERÊNCIAIS: 
 

 A ação PN não contempla o negociador com o direito a voto, mas existe a preferência em caso de 
distribuição de lucros e compensações, ou seja, se a empresa distribuir dividendos, os acionistas receberão 
os lucros primeiro. Se a empresa decretar a falência, eles os investidores também serão os primeiros a ser 
compensados. 

 Essa negociação recebe o número 4 após as letras que representam o nome da empresa, formando o código 
de negociação. Exemplo: 

EXEMPLO:   PETROBRAS = PETR4 / ITAÚ = ITUB4 / BRADESCO = BBDC4 



FORMAS DE GANHO 
(VALORIZAÇÃO/DIVIDENDOS/ALAVANCAGEM/BTC) 
 

VALORIZAÇÃO: 

 

 A primeira maneira de ganhar é com a valorização do Ativo, ou seja, você comprar e esperar a valorização 
dele, logo obtendo lucro. Exemplo: Comprou ITB4 a R$ 30,00, dias depois ele teve uma valorização e foi para 
R$ 31,00. Logo teve Lucro de R$ 1,00 por ação. Dependendo de quanto você comprou desse Ativo, o Lucro 
é proporcional 

 

DIVIDENDOS: 

 

 De tempos em tempos, as empresas listadas na B3, ao longo do ano, fornecem aos seus acionistas. As 
demonstrações financeiras, logo caso a empresa obtenha lucros nesse período, parte dele, a empresa 
distribui parte do lucro perante o número de cotas que cada acionista detém. 

 As empresas são obrigadas por lei a pagar os dividendos perante o final de cada exercício 

 Por isso é interessante, estudar as empresas e ver qual melhor provisionamento de dividendos, valores, 
cotas e datas de pagamentos. 

 Para um bom entendimento do pagamento dos dividendos é interessante observam três fatores.  

 Data de Aprovação/Declaração é quando o setor administrativo de determinada empresa anuncia a 
quantia que será paga por ação, a data de ex dividendos e data de pagamento 

 Por isso, é sempre bom ver a saúde financeira da empresa e observar naquele trimestre ou período se a 
empresa tem projeção de crescimento, tem caixa para pagar aos acionistas 

 Caso a empresa naquele momento esteja passando por dificuldades financeiras, com pouco caixa, é possível 
que os gestores paguem o menor valor possível, como determinado no estatuto da empresa. 

 

 Data Ex. Dividendos: Nessas datas, o investidor não tem mais o direito de recebimento de dividendos, logo 
quem comprar nessa ocasião, posteriormente as ações estarem assim, não receberão os dividendos 

 Se o investidor tem interesse em viver de dividendos, ele sempre tem que se atentar a essas datas, logo 
deverá comprar ações antes das datas EX:  

 

 Data do Pagamento: é a data específica de quando será depositado os dividendos na conta do investidor 



 
ALAVANCAGEM: 

 

 Uma grande vantagem em receber dividendos e fazer com que esse valor possa ser um fator 
multiplicador de renda, onde com esse retorno o investidor possa comprar mais ações e 
montar uma posição do seu ativo melhor. Assim conforme mais cotas, poderá ganhar na 
valorização do ativo e proporcionalmente mais dividendo. Assim cada vez mais aumentando 
e alavancando o seu patrimônio. 

 

ALUGUEL DE AÇÕES (BTC):  

 

 Funciona da seguinte forma, é uma operação onde o investidor que detém a ação, empresa esse ativo para 
outra pessoa interessada, onde terá o direito de negociá-las. Isso requer um acordo feito por ambas as 
partes, com prazo e taxas fixadas. 

 É uma maneira pouco difundida no mercado financeiro, porém muito vantajosa pois pode aumentar os 
ganhos. 

 É como se fosse um aluguel, onde você empresta os seus ativos a determinado investidor onde ele poderá 
fazer as negociações que acha cabível dentro do seu operacional. Onde ao final do prazo pré-estabelecido 
você ganha um aluguel por ter feito essa transação.  

 A B3 é a contra parte dessa negociação, logo fica responsável pela transação e lhe a garante a negociação. 

 Você pode ligar na sua corretora e pedir para colocar a disposição os seus ativos. O seu assessor irá lhe 
conduzir e lhe orientar. 

 A pessoa que adquiri essas ações pode fazer operações de curto prazo, principalmente como vendas a 
descoberto, onde acredita na desvalorização do ativo e logo comprá-los a um preço inferior, obtendo lucro 
da diferença. 

 Os custos de quem pega emprestado essas ações tem um custo de taxas de registro da B3 de 0,25% ao ano 
frente ao valor do empréstimo, com taxa mínima de 10,00 por contrato, fora imposto de renda e 
emolumentos 

 

MERCADO A TERMO:  

 

 É atuante no mercado de derivativos, onde são feitas operações de compra e venda, com valor à vista com 
juros embutido e liquidação pré fixada no futuro.  

 

 



CONCEITOS DE ÍNDICE FUTURO: 

 

 Na B3, o investidor consegue negociar contratos futuros de Ibovespa com vencimento na quarta-feira mais 
próxima do dia 15 de todos os meses pares do ano – Fevereiro (G), Abril (J), Junho (M), Agosto (Q), Outubro 
(V) e Dezembro (Z). A negociação deste derivativo ocorre das 9:00h às 17:30h.  

 A cotação do contrato futuro de Índice Bovespa é estabelecida em real brasileiro (R$ 1,00/1 ponto) e seu 
código de negociação é formado pelo radical IND, acrescido da letra referente ao mês de vencimento do 
contrato (G, J, M, Q, V e Z) e de dois números referentes ao ano de vencimento do mesmo. O lote padrão 
de negociação deste derivativo é composto por 5 contratos. Este contrato futuro não prevê a entrega física 
do ativo financeiro negociado, apenas sua liquidação financeira.  

 Contratos de Ibovespa Futuro são acordos de compra ou venda da estimativa de pontuação do Índice 
Bovespa (Ibovespa) para uma data futura a um preço estabelecido entre as partes no momento da 
negociação. Os contratos futuros de Ibovespa são negociados no Mercado BM&F e padronizados de acordo 
com suas datas de vencimento. A cotação deste ativo é aferida por pontos, sendo cada ponto equivalente a 
R$ 1,00. 

CONCEITOS DE DÓLAR: 

 

DÓLAR, muito negociado com Minicontratos Futuros, são acordos comerciais de compra e venda, referente 
a moeda Americana, onde é negociado no futuro, por um preço pré acordado 

Esses contratos são negociados na BM&F, de acordo com seus vencimentos. Assim existindo contratos de 
Dólar Cheio e os minicontratos de Dólar. 

Os minicontratos são equivalentes a 10% do contrato padrão, assim sendo um dos contratos mais 
negociados em todo o mundo. 

Apresenta alta liquidez com baixa volatilidade. Lembrando que as cotações podem sofrer alta influência do 
mercado exterior. 

Assim o Trader, consegue negociar os minicontratos, com vencimento no primeiro dia útil de cada mês. 
Exemplo: 

Janeiro (F), Fevereiro (G), Março (H), Abril (J), Maio (K), Junho (M), Julho (N), Agosto (Q), Setembro (U), 
Outubro (V), Novembro (X) e Dezembro (Z). 

O mercado de Dólar abre as 9:00 horas e vai até as 18:00 horas, sendo aconselhável, sair da operação até às 
17 horas. 

O objetivo principal das negociações do Dólar, é a taca de cambio de reais por dólar nos EUA, assim 
contratada na Resolução 1,690/90, da CMN Conselho Monetário Nacional. 

 



CONCEITOS DE COMMODITIES 

 Commodities são produtos que se remete aos insumos primários, como por exemplo, milho, soja, café, 
dentre outros e podem ser negociados na B3, através de contratos de compra e venda, ou seja, sacas. 

 

CONCEITO DE OPÇÕES 

 OPÇÕES, são contratos negociados em data futura, que dão direito ao investidor, comprar ou vender, ativos 
em uma data estabelecida, por um preço definido. 

 

INTRODUÇÃO AO DAY TRADE/SWING TRADE/POSITION TRADE 
 Existe três maneiras de ganhar com a valorização. Curto prazo, através da modalidade DAY TRADE, ou seja, 
comprar e vender no mesmo dia. Médio prazo, SWING TRADE, comprar em um dia e vender logo no dia 
seguinte, semanas ou próximo mês. Longo prazo, POSITION TRADE, comprar no dia e vender daqui alguns 
meses ou anos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO 02: Como a Macroeconomia Influência na Bolsa de 
Valores 
 

 

Foto: Banco Central Brasileiro, ano 2020 

 

 O mercado de Bolsa de Valores na maioria dele é regida pelos Bancos Centrais. Cada país tem o seu. O banco 
Central é o ´´banco dos bancos``, ou seja, ele é quem determina as ordenes do sistema financeiro, tem 
autonomia, junto a bancos, corretoras, entre outros. Ele que determina como mercado de Juros que 
influencia diretamente na economia e estímulos a Bolsa de Valores 

 

ENTENDENDO A TAXA DE JUROS 

 

 Os juros são determinantes para a economia. A partir do momento que o Banco Central, vem a cortar a taca 
de juros Selic, o mesmo, tem a intenção de incentivar a economia, como: 

 Com taxas de juros menores, o financiamento fica mais barato, a tomada de crédito e bancos idem. Com 
dinheiro em mãos, o consumo tende a aumentar, logo as empresas tendem a produzir mais, gerando 
emprego, ou seja, maneira encontrada como medida rápida para estímulo de geração de riqueza. 

 Com economia aquecida, as empresas listadas na B3, ou seja, gerando investimentos e valorização do preço 
da ação 

 O contrário é proporcional, elevando a taxa de juros, a economia tende a ser contida, logo desestimulando 
o crédito e entrando na mão contrária.  



CO-RELAÇÃO ENTRE DÓLAR E IBOV 
 A partir no momento que a economia do país está em retração, ou seja, desestimulada, o IBOV, tende a cair 
e naturalmente ocorrendo uma inversão. Os investidores passam a comprar dólar para proteger a sua 
operação de investimentos, por se tratar de uma moeda segura historicamente. Isso também é 
inversamente proporcional, como exemplos a seguir. 

Exemplo 01: Índice IBOV. em Queda 

 

Exemplo 01: Dólar em Alta 

 

 



MÓDULO 03:  Profissionais do Mercado 
 

 
 
ANALISTA FUNDAMENTALISTA 
 

É o profissional que faz a análise da situação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa, um 
setor, dado econômico, uma moeda, suas expectativas e projeções para o futuro 

ANALISTA TÉCNICO 
 

É o profissional que analisa apenas gráfico do mercado financeiro. Através dele consegui fazer todas as 
operações e projeções do mercado. 

 FOTO DA PLATAFORMA DE OPERAÇÕES: PROFTCHART PLUS 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/An%25C3%25A1lise_financeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moeda


ENTENDENDO A ANÁLISE TÉCNICA 

BARRAS 

Na análise técnica, observamos a formação de barras TOURO E URSO, o que se remete a compradores e 
vendedores. As barras representadas pela cor verde, indicam os compradores, as barras na cor vermelha 
indicam os vendedores. 

As barras podem ser vistas em diferentes tempos gráficos, como: 01 minuto, 05 minutos, 15 minutos, 30 
minutos, 60 minutos, diário, semanal e anual. 

 

 

TIPOS DE BARRAS 

Na análise técnica, encontramos diferentes tipos de barras, abaixo estão listadas a mais comuns que 
encontramos nos gráficos 

TOURO: Identificando compradores 

URSO: Identificando Vendedores 

MARTELO: Identificando reversão de mercado para alta. 

ESTRELA CADENTE: Identificando: reversão de mercado para baixa 

DOJI: Mostrando que o mercado está em indefinição 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSIDE CANDLE: Mostra possível reversão de tendência 

ENGOLFO DE ALTA: Indicativo para possível reversão de alta 

ENGOLFO DE BAIXA: Indicativo para possível reversão de baixa 

SPINNING TOP: Indecisão do Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO 04: Entendendo a Movimentação do Mercado 
 

TEORIA DE DOW 
Dow, como conhecido, desenvolveu uma teoria em 1884, onde disse, 
´´os preços descontam tudo``, ou seja, o próprio mercado tem o seu 
movimento natural de deslocamento, assim como as ondas do mar, 
tem o seu movimento natural ao formarem uma onda e entrarem na 
orla da praia.  

 Representando no gráfico, pode-se observar que o preço não se 
desloca em uma trajetória linear, o mesmo, tende a gradativamente 
se deslocar. 

 Formando ao longo do tempo, formatos de valorização, 
desvalorização ou consistência. 

 Transpondo isso para o gráfico, o preço pode valorizar, formando 
uma LTA (LINHA DE TENDENCIA DE ATA, pode desvalorizar, formando 
uma LTB (LINHA DE TENDÊNCIA DE BAIXA) e ou ficar em indecisão, 
formando uma LT (LATERALIDADE), assim como as imagens abaixo.  

Forto: CHARLES HENRY DOW 1884 

 

 

LTA, o preço de valoriza desde a sua formação no começo do dia. 

 



 
 
LTB, o preço de desvaloriza desde a sua formação no começo do dia. 

 

 

LT, o preço fica em indefinição ao longo do dia. 

 



 

ONDAS DE ELLIOT 
 

Elliott, estudioso e analista do mercado de capitais, elaborou o 
conceito de que, o gráfico o preço de desloca conforme a emoção 
dos investidores, tanto na venda, quanto na compra. 

Sua teoria esta inserida no conceito que o preço se descola por 
ondas de impulsão, força do mercado, e correção, esfriamento da 
intenção. Logo o mercado, é regido por ondas de impulsão e 
correção de compra, proporcional a ondas de impulsão e correção 
de vendas. 

Dentro desse cenário macro, existe ainda em um viés mais 
detalhado, pequenas correções dentro das ondas grandes de 
impulsão e correção de mercado. Assim ditando o comportamento 
do preço ao longo dos dias. 

 

Elliott 1938 

 

 

Exemplo 01:  Ondas de Impulsão e correção de Alta 

 

 



 

 

Exemplo 02: Ondas de Impulsão e correção de Baixa 

 

 

Exemplo 03: Micro Correções de Alta 

 

 

 



Exemplo 04: Micro Correções de Baixa 

 

 

 

 

  



MÓDULO 05:  Pontos de Memória 
 

SUPORTES E RESISTÊNCIAS 

 
 Conforme o preço se descola no decorrer do tempo, naturalmente ao longo do processo, existe regiões 
dentro do gráfico, onde o preço tende a frear, ou seja, compradores e vendedores defendendo a sua posição, 
logo criando regiões de consolidação dentro do gráfico 

 Essas regiões de consolidação, foram pontos de memórias, ou seja, regiões que geram suportes e 
resistências nos gráficos. 

 Em todos os ativos podemos perceber essas consolidações. 

 Podem ser utilizadas para identificas onde o preço provavelmente terá dificuldades de passar. Como a 
imagem abaixo. 

 

Exemplo 01: Suportes e Resistências 

 

 

 

 

 

 



Exemplo 02: Imagem do IBOV Semanal 

 

 

 

Exemplo 03: Suportes e Resistências no IBOV Semanal 

 



FIGURAS GRÁFICAS 

 
 Muito conhecidas na análise técnica, as figuras gráficas, são imagens que o próprio gráfico acaba desenhando imagens, que 
permite o analista identificar, possíveis regiões de reversão do preço. Como os Exemplos de TOPO DUPLOS, FUNDO DUPLO, OCO 
(OMBRO-CABEÇA-OMBRO) e OCOI (OMBRO CABEÇA OMBRO INVERTIDO). 

TOPO DUPLO e OCO, indicam uma possível reversão de preço para baixo 

FUNDO DUPLO e OCOI, indicam uma possível reversão de preço para cima 

Abaixo segue alguns exemplos: 

Exemplo 01: FUNDO DUPLO 

 

 

Exemplo 02: TOPO DUPLO 

 

 



Exemplo 03: OCO 

 

 

Exemplo 04: OCOI 

 

 

 



MÓDULO 06:  Inteligência Emocional x Gerenciamento de Risco  
 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

 Um dos grandes pilares para quem está começando a operar na Bolsa de Valores é a questão da 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL. Quando entramos no mundo do mercado financeiro, nos deparamos com um 
volume de dinheiro muito alto, e isso, muitas vezes pode lhe desvirtuar. 

 Por isso, sempre tenha a consciência, que é um mercado novo, você deve aprender o primeiro passo, o 
primeiro degrau de uma grande escada que vai percorrer. Bolsa de valores tem todos os dias e cada vez 
mais, que se der conta disso, estará em um processo constante de evolução, por consequência, terá um 
melhor entendimento, deixando a ansiedade de lado e cada vez mais subir os degraus do sucesso. 

 

GERENCIAMENTO DE RISCO 

 

 Fator determinante para o seu bolso. O gerenciamento de risco controlado faz você se disciplinar e ter 
consistência nas suas operações futuras. 

 Para começar da maneira mais assertiva, elencamos alguns pilares fundamentais para começar. 

 

DEFINIR O VALOR QUE VAI ENTRAR NA BOLSA DE VALORES, entre na bolsa de valores com um valor que 
não vai lhe fazer falta, um valor que seja para o seu aprendizado e processo de evolução. 

DEFINIR O SEU PLANO DE TRADE, saiba qual ativo vai operar, qual momento vai entrar e sair da operação, 
como um atirador de elite. 

METAS DE GANHO E PERDAS DIÁRIAS, tenha essas metas estabelecidas e cumpra à risca, para não devolver 
o dinheiro para o mercado. 

NUNCA TENTE RECUPERAR, saiba a hora de parar. Bolsa tem todos os dias. Nunca queira ver o resultado do 
dia, sempre veja o resultado do mês. 

O QUE VOCÊ VAI FAZER COM O LUCRO, CASO O TENHA? Destine o lucro para o local certo, se Bolsa for uma 
boa alternativa, reinvista para poder se alavancar com o próprio dinheiro que o Mercado lhe deu. 

 


