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Muitos pensam que operar na bolsa é coisa para pessoas arrojadas, aqueles que 
praticam esportes radicais, saltam de paraquedas, andam de motocicleta sem 
capacete, enfim, pessoas destemidas e altamente atraídas pelo risco. 

A má notícia é que esses são os primeiros a “morrer” na bolsa. 

Mas então quem tem sucesso na bolsa? 
Os disciplinados, os pacientes e principalmente os que avaliam e gerencias bem seus 
riscos. 

A boa notícia é que podemos aprender a gerenciar nossos riscos, operar com 
disciplina e paciência. Basta ter um bom Trade System, que em tradução livre seria 
um Sistema para Operar na bolsa. 

Um bom Trade System está apoiado em 5 pilares: 

     1. Tipo de Investidor 

     2. Tipos de Operações 

     3. Gerenciamento de Risco 

     4. Quais Ativos Operar 

     5. Definir o Setup 

Agora vamos detalhar esses 5 pilares. 



1. Tipo de Investidor
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O primeiro passo para definir um bom Trade System é entender qual o seu perfil.  

Este perfil deve ser definido com base em dois tópicos: 

     1.1 Seu apetite ao risco 
           Avalie qual o seu nível de conforto em expor-se a renda variável 

     1.2. Sua necessidade de caixa para emergências 
           A recomendação é sempre manter no mínimo 6 meses de despesas fixas em 
aplicações de renda fixa com resgate imediato. 

Com base nessa avaliação, classifique seu perfil entre: 

     a.) Conservador 

          Até 15% de seu capital alocado em renda variável; 

     b.) Moderado 

          Entre 15% a 25% de seu capital em renda variável 

     c.) Agressivo 

         Acima de 25% de seu capital em renda variável 

Importante: Somente deve ser considerado como capital os recursos em aplicações 
financeiras, ou seja, não considere seu patrimônio de baixa liquidez nesta avaliação 
de perfil.  

Exemplos: O valor de seus imóveis e veículos devem estar fora do percentual avaliado 
para a alocação em renda variável. 
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2. Tipos de Operações
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O segundo passo é entender qual tipo de operação se encaixa ao seu perfil.  

Podemos separar as operações em três tipos: 

     2.1 Day Trade 
          São as operações com abertura e encerramento no mesmo dia. Nessas 
operações são utilizados majoritariamente os gráficos de 5, 15 e 60 minutos. 

          Este tipo de operação exige dedicação integral do trader porque as operações 
podem ter duração entre alguns minutos a poucas horas. Para isso o trader necessita 
estar conectado em tempo integral.  

     2.2 Swing Trade 
          São as operações com duração entre poucos dias e algumas semanas. Nessas 
operações são utilizados majoritariamente os gráficos de 60 minutos, diário e 
semanal. 
 
          Este tipo de operação pode ser feito através do planejamento diário, exigindo 
em torno de uma hora de dedicação por dia. 

     2.3 Buy and Hold 

          São os investimentos de longo prazo em ações. Essas operações são feitas em 
sólidas empresas pagadoras de dividendos com horizonte de 5 a 10 anos. 
           
          Os aportes são feitas de forma cíclica, mensalmente, trimestralmente ou 
anualmente.
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3. Gerenciamento de Risco
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fonte: Erico Rocha 

Arrisque um trade, mas NUNCA arrisque sua conta. O que queremos dizer com essa 
frase? 

A atuação na bolsa de valores vem acompanhada por riscos assim como outro 
negócio qualquer.  
 
Nosso dia a dia envolve altos riscos e nossa natureza é a auto preservação.  
 
Estatisticamente, dirigir um carro é uma atividade altamente arriscada, mas 
seguimos utilizando nossos carros diariamente, os mais prudentes seguem as leis, 
dirigem com cautela e provavelmente passarão a vida inteira sem sofrer acidentes, 
mas também existem os imprudentes, que por mais habilidosos que sejam, 
certamente provocarão um acidente em algum momento.  

Em suma, operando com cautela sua vida e seus ganhos serão duradouros na bolsa, 
quem não for muito rígido na gestão de seus riscos verá seu patrimônio ser 
gravemente atingido.
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3. Gerenciamento de Risco
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fonte: Erico Rocha 

Quais são as principais regras? 

     3.1 Planeje seu trade e siga seu plano 
           A operação na bolsa é um negócio de probabilidades. O papel do trader é 
identificar as oportunidades onde a probabilidade está a seu favor e executar o trade 
sem hesitação.  
 
           É fundamental seguir o trade até o final conforme planejado ou você sabotará 
seu trade system e consequentemente colocará a probabilidade contra você.   

     3.2 Nunca opere sem Stop Loss (Limite de perda) 
            A análise gráfica nos fornece todas informações necessárias para o 
planejamento de um trade. 

            Conforme vimos acima, podemos identificar a tendencia do preço e os 
melhores momentos de entrada, mas o mercado é soberano e o preço pode se 
comportar de maneira imprevisível. O Stop Loss existe para nos proteger dessa 
imprevisibilidade. 

     3.3 Sempre opere com alvo maior do que o risco 
           Relembro que estamos em um negócio de probabilidades, portanto 
precisamos garantir que ela esteja SEMPRE a nosso favor.  

           Não podemos garantir que o preço faça sempre o que planejamos em nosso 
trades, mas podemos garantir que nos trades onde o preço faça o que planejamos, o 
ganho seja maior do que a perda nos trades sem sucesso.  

            A recomendação básica é que o alvo seja no mínimo 2 vezes a sua exposição 
ao risco, ou seja, se o seu Stop Loss é de R$100, seu alvo deve ser no mínimo R$200.
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4. Quais Ativos Operar
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fonte: Erico Rocha 

É fundamental entender que cada tipo de operação tem os ativos mais indicados 
para alocação.  

Vamos indicar abaixo as principais características que os ativos escolhidos devem ter 
para se adequar a cada tipo de operação.  

     4.1 Day Trade 
           A principal característica dos ativos para o Day Trade é a alta liquidez.  

           Como as operações são de curto prazo, é fundamentar que o ativo tenha 
suficiente liquidez para executar as ordens de forma quase imediata. Ativos de baixa 
liquidez podem demorar para encontrar a contra parte para executar sua ordem 
prejudicando o resultado. 

Os ativos recomendados são os Índices, Moedas e ações de empresas Blue Chips 
(Petrobras, Ambev, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Vale do Rio Doce)    

     4.2 Swing Trade 
           As operações de Swing trade podem ser feitas em praticamente todas 
empresas listadas na bolsa de valores. Recomendamos apenas a atenção com 
empresas que não são amplamente conhecidas, ou seja, se você nunca ouviu falar de 
determinada empresa, não arrisque seu dinheiro nela. 

     4.3 Buy and Hold 
          As principais características dos ativos para o Buy and Hold são a solidez da 
empresa e o consistente pagamento de dividendos. 

           A lógica do investidor deve ser a de um sócio da empresa que investe seu 
dinheiro no negócio e espera receber uma parte dos lucros e a valorização do seu 
investimento. Se a empresa não entrega bons resultados, não será capaz de pagar 
dividendos e consequentemente não se valorizará.
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5. Definir seu Setup
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fonte: Erico Rocha 

Existe uma infinidade de Setups descritos em vários livros. Nosso objetivo é 
apresentar apenas uma das opções, o ROMPIMENTO que é um dos Setups mais 
simples de ser aplicado e estatisticamente muito eficiente. 

O preço configura consolidações em momentos de indecisão. 

Nestes momentos existe uma acumulação de compradores e vendedores que 
posicionam seus Stops nas extremidades das consolidações, portanto quando o 
preço rompe a extremidade da consolidação ele encontra uma concentração de 
ordens Stop que impulsionam o preço para longe da consolidação. 

Os rompimentos têm essa característica de movimento explosivo que faz o preço se 
mover com  força e rapidez.  

A entrada é feita quando o preço ROMPER para fora da consolidação e o stop fica na 
extremidade inversa. 

Outro ROMPIMENTO importante é o das linhas de tendencia. Quando o preço esta 
em tendencia de alta podemos traçar uma linha ligando os fundos dessa tendencia. 
Em tendências de baixa traçamos uma linha ligando os topos dessa tendencia. 

A entrada é feita quando o preço ROMPER essas linha de tendencia. 

Vamos aos exemplos!

TRADE SYSTEM

COMUNIDADE MODÉ DE TRADERS



Rompimento de Consolidação
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fonte: Erico Rocha 

É muito comum que o preço forme uma consolidação após um movimento forte. 
Isso acontece porque os compradores realizam seus lucros, os vendedores acreditam 
que o preço fará um repique por ter andado muito e novos compradores entram 
acreditando na continuidade do movimento. 

O mesmo conceito é válido para os vendedores em tendências de baixa, basta 
apenas inverter o raciocínio.  

Podemos considerar uma consolidação a partir de 3 candles lateralizados em uma 
faixa estreita de preço, mas a consolidação perfeita tem mais de 7 candles. 

 
ENTRADA 
Em tendencia de alta, posicione sua entrada logo acima da consolidação.  
Em tendencia de baixa, posicione sua entrada logo abaixo da consolidação.  

STOP 
Em tendencia de alta, posicione seu stop logo abaixo da consolidação.  
Em tendencia de baixa, posicione seu stop logo acima da consolidação. 

ALVO 
Projete 2 vezes o tamanho do seu risco.

TRADE SYSTEM

COMUNIDADE MODÉ DE TRADERS



Rompimento de Linha de Tendência
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fonte: Erico Rocha 

Quando o preço esta em tendencia de alta podemos traçar uma linha ligando os 
fundos dessa tendencia.  

Em tendências de baixa traçamos uma linha ligando os topos dessa tendencia 

ENTRADA 
Em tendencia de alta, posicione sua entrada logo abaixo da linha de tendencia.  
Em tendencia de baixa, posicione sua entrada logo acima da linha de tendencia.  

STOP 
Em tendencia de alta, posicione seu stop logo acima do topo anterior.  
Em tendencia de baixa, posicione seu stop logo abaixo do fundo anterior. 

ALVO 
Projete 2 vezes o tamanho do seu risco.
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Nota: Outros exemplos de Setups você pode acompanhar na aula de Trade System 
que acompanha este material. Se preferir clique aqui para assistir a aula.
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Conclusão
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Agora que você leu este material, você está pronto para montar o seu Trade System. 
 
Siga sempre esses passos: 

1. Defina seu perfil de investidor; 

2. Escolha qual o tipo de operação é mais adequada ao seu  perfil; 

3. Desenhe seu gerenciamento de risco; 

4. Selecione os ativos de sua preferência mas lembre-se de analisar o volume 
financeiro do mesmo; 

5. Defina seu Trade System e teste no modo simulador da sua plataforma por 
pelo menos trinta dias. 

Escreva seu Trade System e deixe em um local visível para sua operação.  

Em caso de dúvida, consulte suas regras. 

IMPORTANTE: SIGA E RESPEITE SUAS PRÓPRIAS REGRAS!

A disciplina é a mãe do Sucesso! 
Esquilo, Grécia Antiga

Autor: MDR 
Sócio Redator: Comunidade Modé de Traders
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Considerações finais
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Agora chegou a hora de por a mão na massa. 

Tenha sempre em mente  “Conserve seu Capital” que com o tempo o resultado será 
consequência. 

Cuidados 

1. Evite seguir “calls" de analistas que operam em conta “demo”, pois o dinheiro deles 
nunca está em risco e sim o seu. 

2. Evite a ansiedade de querer operar, afinal, não operar também é operar. Aguarde 
sempre os sinais gráficos mais claros antes de executar suas operações.

Aviso

Este material foi desenvolvido para treinamento e estudo sobre a Bolsa de Valores. 

A reprodução deste material em sua totalidade ou parcialidade, assim como a 
comercialização do mesmo é proibida.
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Redes Sociais
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Te convido a seguir nessa jornada junto comigo e a milhares de pessoas que 
semanalmente consomem meus conteúdos e operam junto comigo. 

     - Siga no instagram: @mfmode 
     Todos os dias às 8:15h análise do mercado e principais papeis. 

     - Se inscreve no meu canal do Youtube: youtube.com/fernandomode 
     Toda terça-feria às 15h uma aula completa sobre Bolsa de Valores. 

     - Faça parte do meu Canal Exclusivo no Telegram: t.me/FernandoMode 
     Insights e materiais exclusivos. 

     - Cadastre-se em meu site para ser avisado de novas aulas: mfmode.com.br/aula 
     Aulas detalhadas e materiais exclusivos. 
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