Prefácio

Para muitas pessoas os movimentos de alta e de baixa no mercado
são misteriosos, sendo bastante influenciados por notícias, muitas
vezes ocorrendo quando menos esperado. Mas a verdade é que o
mercado não é tão difícil de ser entendido e acompanhado. É preciso
apenas compreender a psicologia, as estratégias e a lógica envolvida
neste complexo “jogo”.
O mercado recompensa através de várias estratégias e
possibilidades de negócios quando encarado com maturidade e bom
senso. É uma atividade lucrativa e um desafio intelectual para aqueles
que têm sucesso em gerenciar os riscos da renda variável e a
disciplina para fazer o que deve ser feito de forma sistemática. Assim
como em muitas situações da vida, persistência, paciência, confiança,
competência, e acima de tudo, estar disposto a pagar o preço, trarão
o resultado desejado.
Nossa intenção ao escrever o conteúdo do Capital e Valor foi
explicar o mercado de capitais e as estratégias de operações, bem
como demonstrar os principais mecanismos para sua análise, desde
uma perspectiva focada para investidores de longo prazo até
estratégias para especuladores, fornecendo informações e
mecanismos para que o investidor se torne auto-suficiente e conquiste
sua independência financeira, pois para ganhar no mercado não se
deve depender de ninguém.
“Muitos querem aquilo que você tem hoje, mas quando
souberem o preço que você pagou por isso irão desistir”.
João C. Filho
O conteúdo do Capital e Valor visa orientar o desenvolvimento de
uma metodologia objetiva para operar e analisar o mercado de forma
consciente, demonstrando as diferentes estratégias para momentos

de alta e de baixa, incluindo técnicas de gerenciamento de risco e de
proteção de capital. Não é um método milagroso de enriquecimento,
tão pouco dicas de investimentos, mas uma visão realista sobre o
mercado financeiro, embasada por informações de qualidade para
investidores conscientes e racionais, cujo objetivo é lhe auxiliar a
desenvolver o seu potencial de investir bem o seu dinheiro e a garantir
a sua prosperidade.
Através de uma linguagem simples e exemplos práticos o Capital e
Valor apresenta informações e estudos para orientar e inserir o
investidor no mercado financeiro. O conteúdo aborda as diversas
estratégias operacionais, avaliando a relação entre risco e
rentabilidade, bem como as técnicas de análise do mercado. Através
de conhecimento e informações de qualidade você transformará a
maneira como lida com o dinheiro e, principalmente, a forma como
investe o seu patrimônio.
Mais do que nunca o mercado de capitais está cada vez mais
popularizado no Brasil e acessível para os investidores, sendo
fundamental para a consolidação de uma cultura de poupança de
longo prazo no país. Todo investimento deve ser encarado como um
compromisso por quem o faz. Isso significa dedicar tempo para
estudar, para acompanhá-lo e, principalmente, para avaliá-lo. Não
tenha dúvida de que no longo prazo o retorno de seus investimentos
será diretamente proporcional ao seu comprometimento aos mesmos.
Com o passar do tempo as experiências no mercado acabam por
revelar muito de nós mesmos, sendo uma atividade em que além do
crescimento financeiro ocorre o crescimento como indivíduo. Temos
então dois objetivos, fazer dinheiro e aprender. Perdendo ou
ganhando é preciso tirar algum conhecimento dessas operações com
o intuito de tornarmo-nos melhores investidores no futuro. O mercado
nos testa constantemente, em cada situação existe uma profunda
sabedoria a ser descoberta. Aceite o que o mercado lhe dá com
humildade e bom humor, tenha prazer em aprender.
Este conteúdo é dedicado a todos aqueles que tiveram a iniciativa e
a coragem de buscar seu sucesso investindo no mercado de
capitais. Sucesso!
“Quando eu era jovem pensava que o dinheiro era a coisa mais
importante do mundo. Hoje, tenho certeza.”

Oscar Wilde

Apresentação do Capital e Valor
O Capital e Valor através de uma linguagem simples e exemplos
práticos apresenta informações e estudos para orientar e inserir o
investidor no mercado financeiro. O conteúdo é direcionado a todos
que necessitem de educação financeira para se manterem
atualizados, seja para fins pessoais ou profissionais, no intuito de que
seus objetivos sejam atingidos por meio do conhecimento e da
permanente inovação, promovendo o desenvolvimento de
seus próprios métodos e estratégias de investimento e a prosperidade
financeira. Embasado pelo conteúdo do Capital e Valor, o investidor
tomará
decisões
mais
conscientes
e
responsáveis,
aproveitando
melhor
as
oportunidades
de
investimento, reduzindo as incertezas, administrando melhor os riscos
e maximizando os resultados dos seus investimentos.
Por não estar vinculado a nenhum banco, corretora ou qualquer
instituição financeira, as informações e as ferramentas
disponibilizadas pelo Capital e Valor possuem total independência em
defesa dos interesses do investidor. Através de uma visão realista
sobre o mercado financeiro, nosso conteúdo aborda as diversas
estratégias operacionais, avaliando a relação entre risco e
rentabilidade, bem como as técnicas de análise do mercado. Através
de conhecimento e informações de qualidade, você transformará a
maneira como lida com o dinheiro e, principalmente, a forma como
investe o seu patrimônio. Conquiste sua independência financeira
aperfeiçoando os seus conhecimentos sobre análise técnica, análise
fundamentalista e estratégias de investimento em ações, futuros,
opções, títulos do tesouro, fundos de investimento, renda fixa, dentre
outros.
2.0 – Análise Técnica / Gráfica - Ferramenta utilizada para
analisar a tendência dos preços dos ativos baseando-se em dados
históricos. Por meio de uma linguagem clara e acessível
apresentamos seus principais conceitos, permitindo ao investidor se
familiarizar com as principais técnicas e ferramentas para a análise do
comportamento do preço através de gráficos e indicadores. Todas as
ferramentas são devidamente ilustradas com gráficos reais de ações
negociadas na Bolsa de Valores.

2.0 - Análise Técnica para Investir em Ações
Neste primeiro módulo o Capital e Valor apresenta os principais
conceitos da Análise Gráfica, permitindo ao investidor se familiarizar
com as principais técnicas e ferramentas para a análise do
comportamento do preço.
2.01 - Apresentação da Análise Técnica
2.02 - O Gráfico de Preços e a Análise Gráfica
2.03 - Teoria Dow – Primeiro Princípio - O Preço
2.04 - Teoria Dow – Segundo Princípio - Bull Market e Bear Market
2.05 - Teoria Dow – Terceiro e Quarto Princípios - Reversões e
Continuações de Tendências
2.06 - Teoria Dow – Quinto Princípio - Ciclos e Tendências de
Mercado
2.07 - Teoria Dow – Sexto Princípio - Volume Financeiro
2.08 - O que são Suporte e Resistência?
2.09 - Como Desenhar Linhas de Tendência de Preço?
2.10 - Como Operar com Suporte e Resistência?
2.11 - Canais de Tendência de Alta e de Baixa dos Preços
O segundo módulo de Análise Técnica abordada os padrões
comportamentais dos Candlesticks, a interpretação das figuras de
reversão e os movimentos atípicos conhecidos como Gaps de preço.
2.12 - O que são Gaps no Gráfico de Preços?
2.13 - Quais são os Tipos de Gaps de Preço?
2.14 - Gráfico de Candlestick
2.15 - Candlesticks de Reversão Altista - Candles de Alta
2.16 - Candlesticks de Reversão Baixista - Candles de Baixa
2.17 - Formações de Reversão dos Preços
2.18 - Formações de Reversão Altista - Figuras de Alta
2.19 - Formações de Reversão Baixista - Figuras de Baixa

O terceiro módulo de Análise Técnica aborda a análise
sistematizada do preço por meio de indicadores avançados, bem
como seus aspectos subjetivos como correlação, calibragem e
interpretação dos seus sinais.
2.20 - Indicadores Técnicos
2.21 - Indicadores da Tendência dos Preços
2.22 - Indicador de Média Móvel
2.23 - Indicador MACD – Moving Average Convergence Divergence
2.24 - Indicador SAR (Sistema Parabólico Stop and Reverse)
2.25 - Osciladores de Preço
2.26 - Indicador de Força Relativa IFR ou RSI
2.27 - Indicador Estocástico
2.28 - Análise da Convergência / Divergência dos Indicadores

Apresentação da Análise Técnica

É muito comum que investidores inexperientes entrem no mercado
justamente no topo de uma tendência de alta, possivelmente atraídos
pela mídia ou pela repercussão dos ganhos passados. O objetivo de
analisar o mercado é tentar prever os movimentos do preço e
identificar sua tendência, podendo assim antecipar-se em relação aos
demais investidores. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento, todo investidor deve analisar a tendência do mercado e
do ativo o qual tem interesse. Basicamente existem duas linhas de
análise de mercado, a análise fundamentalista e a análise técnica.
Diferentemente da análise fundamentalista, cujo foco são os
aspectos subjetivos do valor da empresa, ou seja, uma avaliação
qualitativa, a análise técnica se baseia quase que exclusivamente na
interpretação do histórico das suas cotações, ou seja, no
acompanhamento das oscilações de seu preço, de seu volume
financeiro negociado e da tendência geral do mercado. É uma
abordagem que utiliza gráficos como ferramenta principal para
determinar o melhor momento para comprar e vender determinado
ativo, juntamente com teorias sobre comportamento e psicologia do
mercado.
A análise fundamentalista estuda as causas do movimento do preço
(o porque) enquanto a escola técnica estuda os efeitos (o quanto). A
análise técnica indica muito bem o que ocorreu no passado e o que
está ocorrendo no presente, mas dificilmente indicará com certeza o
que ocorrerá no futuro. Ela trabalha sempre com probabilidades e não
com fatos. Essas duas linhas de análise utilizam abordagens

claramente diferentes, sendo mais coerente que o investidor utilize
ambas. Selecionar empresas de bom fundamento e, através da
análise técnica, determinar o melhor momento (timing) para a compra
ou venda do ativo.
A análise técnica possibilita o estudo de um universo muito maior de
empresas e num menor espaço de tempo do que a fundamentalista. É
uma análise prática que se adapta a todos os mercados, partindo de
uma perspectiva generalista até chegar à análise do ativo. Assim, o
investidor deve iniciar o seu estudo pela tendência atual do mercado
para depois estudar as cotações de um determinado ativo. Deve partir
de uma análise de longo prazo para depois analisar a evolução do
preço no curto prazo. As variáveis utilizadas são os preços e o volume
de negócios.
“Em renda variável quem diz ter certeza de algo na realidade
não sabe de nada”.
Capital e Valor
A base da análise técnica é o gráfico do preço de determinado ativo
e a hipótese de que o mercado segue uma tendência. Neste gráfico
está a história do desenvolvimento da empresa. As que têm se
mostrado lucrativas ao longo dos anos possuem gráficos com preços
ascendentes. Assim que essas empresas apresentarem resultados
ruins ou as expectativas com relação a estes se tornarem pessimistas,
é de se esperar que suas cotações caiam de preço. Várias são as
razões para as oscilações no preço, mas na maioria das vezes as
causa estão diretamente ligadas com a capacidade da empresa de
gerar lucros. No fim é isso que o mercado precifica, resultados e
expectativas.
Normalmente confunde-se análise técnica com análise gráfica,
quando de fato, esta é parte integrante daquela. Para visualizar o
comportamento presente e passado de um ativo o investidor recorre
aos gráficos, nos quais vem plotado todo o histórico dos
preços. Quando analisar um ativo preste atenção no movimento da
linha do preço ao longo do tempo, ele lhe indicará a tendência do
preço do ativo.
Os gráficos dizem muito a respeito de um ativo. Qualquer ativo
negociado no mercado pode ser analisado por meio de gráficos.
Neles o investidor acompanha a tendência dos preços dos ativos e

procura tomar vantagem de eventuais oportunidades. Aprender a
interpretá-los corretamente é indispensável para todo investidor. Não
se preocupe se no início eles lhe parecerem mapas indecifráveis.
Com a prática você vai passar a identificar padrões e sinais que
indicarão como agir.
“Jogo é chance cega enquanto especular (do latin speculari) é
ponderar; examinar com atenção; averiguar; observar; indagar,
pesquisar; raciocinar; refletir”.
José Ulpiano de Almeida Prado
Todo investidor deve ter ciência de que não existe nenhum método,
tanto na análise técnica como na fundamentalista, que garanta 100%
de acerto em todas as operações no mercado. Ou mesmo, que
garanta a compra de um fundo e venda de um topo ou vice-versa,
pois as sinalizações da análise técnica são atrasadas em relação à
análise fundamentalista, que por sua vez não se mostra tão prática
como a primeira. O mercado não é perfeito e muito menos constante,
o nome já diz tudo, renda variável. O que se espera é minimizar os
erros e administrar os riscos, maximizando os lucros através do
acompanhamento do gráfico e dos fundamentos, do uso de
estratégias de operação e do gerenciamento de capital.
Seja numa tendência de alta ou de baixa o investidor deve possuir
estratégias para operar em ambas as situações, caso contrário,
eventualmente irá acabar comprando numa tendência de baixa ou
vendendo numa tendência de alta, auferindo assim prejuízos. Muitos
investidores acreditam que podem aumentar de forma consistente
seus lucros e seu patrimônio em ações utilizando um método de
análise e uma estratégia operacional que siga as tendências do
mercado, liquidando suas posições quando próximas a topos e
recomprando-as quando próximas a fundos.
Em alguns casos, mesmo numa tendência de baixa, ao invés de
ficar fora da bolsa o investidor pode ainda liquidar sua posição e fazer
uma venda de índice futuro ou uma venda de ações a descoberto.
Este tipo de venda é uma operação inversa à compra, em que
investidor aluga ações e as vende no mercado. Sua expectativa é que
o preço destas caia para então recomprá-las mais barato, liquidando
sua posição a descoberto e obtendo lucro na diferença entre a venda
e a compra, menos os juros do aluguel.

“Não ande apenas pelo caminho traçado, pois ele conduz
somente até onde os outros já foram”.
Alexander Graham Bell
A análise técnica não pode ser vista como uma ciência, muito
menos como uma fórmula mágica para se ganhar dinheiro, assim
como é vendida por “gurus do mercado”. O fato é que seu uso
contribui para uma melhor orientação do investidor e para o
embasamento de suas decisões, ainda que apresente algumas
limitações, tais como a subjetividade de suas interpretações, o fato de
que os gráficos de determinados ativos podem não apresentar uma
configuração facilmente identificável e suas interpretações serem
baseadas no retrospecto das cotações, o que faz surgirem
controvérsias quanto ao comportamento futuro do preço.
Basicamente, isso quer dizer que rentabilidade passada não garante
rentabilidade futura.
Provavelmente a maior limitação da análise técnica seja a falta de
atenção dada aos fundamentos e resultados das empresas e a
eventuais acontecimentos que podem afetar significativamente o
preço das ações, quebrando subitamente tendências históricas de
preços. Além disso, a análise técnica precisa de liquidez. Para serem
confiáveis os sinais dos gráficos precisam surgir em ativos de
grande liquidez. Quanto menor a liquidez de um ativo mais
comprometida fica a credibilidade da sua análise através dos gráficos.
Isso ocorre porque os sinais são fruto da atividade dos participantes.
Quando há poucos participantes os movimentos são sustentados por
operações de pequeno porte financeiro, muitas vezes esporádicas, o
que os tornam frágeis e muitas vezes insustentáveis. Quando se tem
grande liquidez essas fragilidades deixam de existir, o que torna os
sinais mais consistentes e confiáveis.
Tais limitações, entretanto, não invalidam a utilização dos gráficos
como componente de uma análise de investimentos. O gráfico é mais
um instrumento que deve ser examinado no momento de tomar uma
decisão. Se for analisado isoladamente terá pouca utilidade, mas se
fizer parte de um conjunto de informações sobre um ativo, incluindose os históricos dos resultados e dos índices e múltiplos
contábeis, contribuirá para uma análise consciente e coerente.
“Você não precisa de um meteorologista para saber de que
lado o vento está soprando”.

Bob Dylan

O Gráfico de Preços e a Análise Gráfica

A análise do gráfico permite a interpretação do comportamento dos
preços de um determinado ativo a partir de suas cotações passadas
no intuito de determinar sua tendência futura. Os movimentos de
preço tendem a ser cíclicos, formando determinados padrões que
indicam prováveis movimentos futuros.
Como regra, as pessoas tendem a atuar da mesma forma que já
atuaram no passado, logo, os mercados são um reflexo de suas
ações. O investidor procura detectar situações recorrentes com a
finalidade de antecipar períodos de alta e de baixa no mercado. Para
isso, registra em gráficos informações sobre as negociações de um
determinado ativo, tais como as variações das cotações e os
respectivos volumes financeiros, deduzindo desta história
representada graficamente a provável tendência futura dos preços.
As variáveis mais comuns utilizadas na construção de um gráfico
são o preço de abertura, o preço máximo, o preço mínimo, o preço de
fechamento, o volume e o período apurado (tempo em minutos,
horas, dias, semanas, meses, etc). Com estas variáveis é possível
criar qualquer tipo de gráfico técnico, com dezenas de relações,
indicadores, padrões e tendências diferenciadas.
Gráficos podem ser construídos a partir de inúmeras variáveis e
analisados através de uma enorme gama de ferramentas. Entretanto,
quando se utiliza um grande número de indicadores e são geradas
diferentes interpretações dos sinais do gráfico a capacidade de
análise e julgamento acaba sendo prejudicada em função de um
excesso de informação. Um gráfico deve atingir dois objetivos

básicos, representar o fenômeno em questão, ou seja, fornecer todos
os dados importantes numa correta amplitude e ao mesmo tempo ser
o menos complexo possível, a fim de facilitar a leitura, o
acompanhamento e a tomada de decisão do investidor.
“A chave para a fortuna no mercado é a simplicidade”.
Jesse Livermore
O gráfico de cotações é uma seqüência de pontos definidos num
determinado período de tempo. Cada gráfico tem dois eixos. No eixo
X vem a escala do tempo e no eixo Y vem o valor das cotações. O
período do gráfico diz respeito ao tempo necessário para fechar uma
barra, um ponto ou um candle. Pode ser mensal, semanal, diário e
intraday (minutos ou horas) dependendo da estratégia do investidor.

• Intraday: Cada barra ou candle representa um período de
negociação, podendo ser horas, minutos ou mesmo segundos.
• Diário: Cada barra ou candle representa um pregão (um dia inteiro
de negociação).
• Semanal: Cada barra ou candle representa todos os pregões da
semana.

• Mensal: Cada barra ou candle representa todos os pregões do mês.
• Anual: Cada barra ou candle representa todos os pregões do ano.
Numa base de tempo diária cada dia de pregão é representado por
um ponto, barra ou candle no gráfico. Enquanto que uma base de
tempo semanal utiliza um ponto por cada 5 dias de pregão (de
Segunda à Sexta). Numa base de tempo intraday de 15 minutos cada
barra representa os preços negociados nesse intervalo de tempo.
Geralmente os investidores utilizam gráficos intraday para visualizar a
variação das cotações ao longo do pregão (curtíssimo prazo)
e gráficos diários para analisar a evolução do preço no curto prazo. Se
quiserem analisar as tendências de médio a longo prazo de um
ativo deverão utilizar gráficos semanais ou mensais.
A análise gráfica deve ser feita a partir de gráficos mensais e
semanais, pois definem a tendência primária e de longo prazo do
preço do ativo, o que possibilita uma perspectiva mais abrangente do
histórico do preço. É recomendável analisar uma base de preços de
no mínimo 3 anos. Por fim, na maioria dos casos será o gráfico diário
ou intraday que definirá o momento de entrar e sair do mercado.
Quanto menor o período maior a dificuldade para determinar a
tendência geral do preço.
Um tempo mais longo nos tira o detalhe, mas nos dá uma noção
maior da tendência como um todo. Pode-se dizer que olhar o gráfico
num tempo mais longo significa estar vendo um resumo do mercado
em relação ao tempo mais curto. Entretanto, o mercado pode se
mover em direções diferentes ao mesmo tempo. Pode estar numa
tendência de alta num gráfico mensal e de baixa num gráfico diário e
vice-versa. Quanto menor for essa base de tempo mais perecível será
a análise do gráfico.
Uma visão de mercado de curtíssimo prazo pode expor o investidor
ao risco de que o movimento identificado seja apenas uma breve
correção do preço ao invés de uma reversão da tendência principal.
Uma retomada da tendência principal de longo prazo o deixaria no
prejuízo.
Portanto, é fundamental identificar a tendência principal do mercado
e do ativo que planeje negociar. Mesmo diante de uma indicação de
queda no gráfico mensal pode-se buscar oportunidades de curto
prazo num gráfico semanal ou diário. Quando estiver em dúvida utilize
um gráfico com uma periodicidade maior, semanal por exemplo. O

importante é identificar o panorama geral do mercado e operar de
acordo.
Os preços nos gráficos podem assumir duas escalas distintas: a
escala aritmética ou a escala semi-logarítmica. Uma escala aritmética
desenha cada diferencial de preço com a mesma distância vertical. A
escala semi-logarítmica plota uma diferença percentual entre os
preços. Normalmente em gráficos de curto prazo (até 3 meses) esta
situação não apresenta diferenças relevantes. No entanto, ao
considerarmos análises de médio e longo prazo, tal diferença já é
bastante relevante e poderá inclusive gerar conclusões bem diferentes
pelas linhas traçadas.
“Descubra à noite no noticiário o que o gráfico lhe mostrou
durante o dia”.
Capital e Valor
Tipos de gráficos
Gráficos de linha – Representam a evolução dos preços de um
ativo da forma mais simplificada. Uma única linha representa o preço
de fechamento de um ativo num determinado período. Na escala
horizontal está o período do gráfico e na vertical os valores. A grande
vantagem destes gráficos é que a sua análise é bastante intuitiva,
sendo muito mais fácil detectar as tendências e suas reversões.

Gráficos de barras – Um gráfico de barras é mais complexo, sendo
o tipo mais popular de gráfico. Sua grande vantagem em relação ao
gráfico de linha é oferecer mais informações, ainda que sua leitura
seja mais trabalhosa. Mostra os 4 níveis de preços da sessão (período
apurado). São utilizados o preço de abertura, o preço máximo, o preço
mínimo e o preço de fechamento. O máximo e o mínimo da sessão
definem os extremos da barra, o topo de cada barra representa o
preço máximo atingido e o fundo da barra o preço mínimo desse
mesmo período. O tamanho da barra indica o spread do preço do
ativo, ou seja, o tamanho da variação do preço naquele período. Um
pequeno traço à esquerda representa o preço de abertura, enquanto
que um pequeno traço do lado direito representa o preço de
fechamento. Cada barra corresponde a um período de tempo (5
minutos, 15 minutos, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um
ano, etc.).

“Se você tem uma maçã e eu tenho outra; e nós trocamos as
maçãs, então cada um terá sua maçã. Mas se você tem uma ideia
e eu tenho outra, e nós as trocamos; então cada um terá duas
ideias”.
George Bernard Shaw

Gráficos de CandleSticks – É o tipo mais recomendado de gráfico
por ser o mais rico em informações. Criado no Japão para analisar a
negociação de arroz no século 17, neste último século tem sido
largamente utilizado em todo o mundo por se tratar de uma excelente
ferramenta de leitura dos preços e da psicologia do mercado.

O gráfico de candles é composto por duas partes: corpo e sombras.
O corpo é a parte entre a abertura e o fechamento (parte mais
alargada da figura acima). Caso o preço de fechamento do candle
tenha sido superior ao preço de abertura, o corpo recebe a cor
branca, é um candle de alta. Caso o preço de fechamento do candle
tenha sido inferior ao preço de abertura, o corpo recebe a cor preta, é
um candle de baixa. Assim como pode ser visto na figura, em um
candle de alta o preço de abertura delimita a parte inferior do corpo do
candle e o preço de fechamento a parte superior. Em um candle de
baixa o preço de fechamento delimita a parte inferior do candle e o
preço de abertura a parte superior.
As sombras são linhas verticais que indicam o preço máximo e o
mínimo. Vale ressaltar que um candle pode não ter sobra inferior ou
superior, para isso basta que a abertura ou o fechamento seja no
exato valor do mínimo ou do máximo. Quando um candle de alta não
possui sombra isso quer dizer que o preço de abertura foi o preço
mínimo e o preço de fechamento foi o preço máximo. O contrário é
válido para um candle de baixa.
Existe uma classe de candles, contudo, que não possuem corpo
são os chamados doji. Um doji é formado quando a abertura e
fechamento coincidem, ou mesmo, quando formam um corpo muito
pequeno.
“O uso de ferramentas de análise é o que diferencia um

especulador de um jogador”.
John Murphy

Ao comparar o gráfico de candlestick com o de barras é possível
perceber que o gráfico de candle por ser visualmente mais rico,
possibilita maior facilidade para visualizar os dias de alta e de baixa,
os preços de abertura, de fechamento, de máximo e de mínimo, mas
acima de tudo, formam importantes figuras que podem indicar a
reversão da tendência dos preços. Assim, os candlesticks podem ser
utilizados para estimar o movimento futuro dos preços. Abaixo temos
uma comparação entre o gráfico de candlestick e o de barra.

Barra de volume – Mostra o volume financeiro ou quantidade de
títulos negociados em cada período do gráfico, normalmente mostrada
como uma barra vertical no fundo do gráfico. A barra de volume deve
ser usada preferencialmente em gráficos diários, nunca em gráficos
semanais, mensais ou intraday.

Utilizando barras verticais de volume nem sempre ficarão claras as
suas variações. Para uma melhor visualização do comportamento do
volume costuma-se utilizar uma linha de média móvel do volume.
Esse indicador produz uma linha ou curva que pode ser usada tanto
para acompanhar a evolução do volume, como para compará-la às
movimentações dos preços, no intuito de interpretar a força desses
movimentos e identificar o início de uma reversão de tendência,
principalmente a reversão de uma tendência de baixa para uma de
alta.
“Meu sucesso financeiro forma um contraste absurdo com
minha capacidade de prever os acontecimentos”
George Soros

Teoria Dow – Primeiro Princípio - O Preço

Charles H Dow fez uma série de observações sobre os movimentos
dos preços, caracterizando aspectos psicológicos marcantes de cada
fase e definido a tendência cíclica do mercado. A teoria de Dow é a
base da análise técnica, possuindo 6 princípios fundamentais:
1o O preço reflete todos os fatores envolvidos no mercado.
Segundo a análise técnica, todos os fatores que podem influir no
preço de um determinado ativo já estão precificados pelo mercado. É
a ação conjunta de inúmeros investidores, desde os mais bem
informados até os muito inexperientes, que no leilão, determinam este
preço. Mesmo que alguém tenha conhecimento de todos os fatores
fundamentais que afetam o preço de um ativo, ainda assim não terá
todos os dados necessários para compreender a formação dos preços
porque não são estes dados em si que determinam os preços, mas
sim a forma que os participantes do mercado reagem a estes fatores.
Na prática a análise técnica afirma que o mercado corresponde à
soma dos desejos, medos e expectativas das pessoas. Logo, a
cotação atual de um ativo reflete toda a informação que se conhece
acerca dele. Todos os fatores, tanto os de oferta quanto os de
procura, somados à psicologia das massas, seus medos e
esperanças, estão reunidos no próprio preço e, portanto, é este que
deve ser estudado.
A Teoria Dow afirma que o preço praticado pelo mercado em
qualquer momento é o preço justo do ativo, não havendo ativo
avaliado para mais ou para menos. Em suma, quem comanda as
oscilações das cotações não são os fundamentos de um ativo, mas

sim o somatório das opiniões de todos os participantes do mercado
sobre esse ativo e suas expectativas com relação ao seu futuro. Isto
é, a situação presente do mercado é uma antecipação do futuro e não
um reflexo do passado. Assim, o preço da ação de uma empresa está
baseado na expectativa futura de seus resultados, principalmente da
sua capacidade de crescer e de gerar lucro.
“Não há nada bom nem mau a não ser estas duas coisas: a
sabedoria que é um bem e a ignorância que é um mal.”
Platão

Teoria Dow – Segundo Princípio - Bull Market e
Bear Market

2o O mercado se move em tendências (Bull Market e Bear
Market).
O conceito de tendência é o princípio básico da análise técnica.
Num contexto de longo prazo as variações das cotações não são
aleatórias, evoluem segundo tendências. As ferramentas de análise
visam determinar qual a direção dos preços de um ativo ou do
mercado em geral. Todo o propósito da análise técnica está em
identificar o surgimento e as mudanças das tendências, mesmo
havendo períodos em que os preços possam não estar seguindo uma
tendência aparente.
Segundo Dow, os preços de um ativo estarão sempre seguindo uma
das três tendências básicas, de alta, de baixa e lateral. Uma tendência
de alta é uma sucessão de topos e fundos de preços cada vez mais
altos, enquanto que uma tendência de baixa é uma sucessão de topos
e fundos de preços cada vez mais baixos. Uma tendência lateral é um
período de estagnação dos preços (pouca variação), normalmente
indicando uma fase de acumulação ou de distribuição, em que os
preços oscilam dentro de uma congestão.
Com relação à duração da tendência existem também três tipos: a
de longo prazo, a de médio prazo e a de curto prazo. De modo geral,
no mercado futuro devido à alavancagem e o prazo dos contratos
trabalha-se essencialmente com as duas últimas, sendo a de longo
prazo muito útil para o mercado de ações.

A tendência de longo prazo (primária) tem duração superior a 1 ano,
sendo sempre de alta ou de baixa. Possui três fases cíclicas:
• No mercado de alta: acumulação, alta propriamente dita e euforia.
• No mercado de baixa: distribuição, baixa propriamente dita e pânico.
“Medir variáveis imprecisas com ferramentas altamente
precisas não é melhor do que utilizar ferramentas rudimentares”.
Benjamin Graham
1o Acumulação (mercado lateral): Após os preços dos ativos
terem caído bastante, seguindo uma tendência de baixa definida, os
investidores institucionais diante de um cenário ruim mantêm os
preços numa tendência lateral para comprarem ativos a preços baixos
da massa que está desesperada em razão dos grandes prejuízos e
das notícias pessimistas. Seu interesse é se posicionar no ativo de
forma disfarçada, sem aumentar muito a demanda e disparar uma alta
em seu preço.
No início da alta o mercado começa a ser impulsionado por
investidores mais qualificados que percebem logo que novos ventos
estão soprando. Enquanto isso, as notícias apresentadas pela mídia

refletem expectativas negativas para a massa, que acredita que o pior
ainda está por vir.

2o Fase (alta): Representa correções sobre a primária e pode durar
de 3 semanas a 3 meses. Essa segunda parte é uma aceleração mais
acentuada do movimento de compra. A pressão compradora aumenta
bastante. Neste momento o movimento de alta dos preços é visível,
pois os grandes investidores (já posicionados) além de acumularem
mais querem que seus ativos se valorizem.
É o momento em que normalmente os investidores que
acompanham bem o mercado entram, atentos à movimentação dos
investidores institucionais que já é aparente no gráfico. A partir daí,
surge o interesse de que seus ativos se valorizem de forma
expressiva. Suas compras não são mais disfarçadas e os preços
sobem bastante.
3o Euforia (alta): Representa flutuações na tendência secundária,
normalmente associadas a novos fundamentos e acontecimentos. É a
euforia de compra, caracterizada pela entrada do público em geral,
quando os preços, os quais já estão caros, sobem mais ainda,
impulsionados também pelas massas animadas pelas informações de
melhores fundamentos econômicos e notícias otimistas dos jornais e
da mídia em geral.
Os participantes do mercado, de maneira geral, estão cada vez
mais seguros de seus lucros e os grandes investidores, mais bem
preparados, começam a vender suas posições, em um momento em
que ninguém quer vender, após terem entrado no mercado quando
ninguém queria comprar. As massas estão em clima de euforia com o

que veem diariamente nos noticiários e confiantes de que o mercado
continuará a subir. É durante esta última fase que os investidores
institucionais começam a vender. Encerra-se então o ciclo de alta do
mercado e é aberto o caminho para a primeira fase do mercado de
baixa: a distribuição (lateral).

“Não se iluda com altas manipuladas, quedas sem volume,
altas sem fundamento etc. Alta é para comprar e baixa para
vender, simples assim”.
Capital e Valor
1o Distribuição (mercado lateral): Após os preços terem subido
bastante seguindo uma tendência de alta definida, os investidores
institucionais diante de um cenário de otimismo mantêm os preços
numa tendência lateral para venderem ativos aproveitando os preços
altos. Nesta fase, as massas mal informadas atraídas pelas notícias
animadoras e pelo histórico de alta nos preços dos ativos compram
achando que o processo de alta, agora sem mais nenhum

fundamento, irá continuar. Isso possibilita aos grandes investidores
venderem seus ativos e tomarem posições vendidas no mercado de
forma disfarçada, a preços altos e com o mercado lateral, iniciando
assim uma fase de distribuição.

2o Fase (baixa): É o momento em que os investidores que
acompanham o mercado vendem suas posições devido às fortes
baixas nas cotações dos ativos causadas pela movimentação dos
investidores institucionais. É uma etapa marcada por um grande
nervosismo, os investidores bem informados percebem seu equívoco
e procuram se desfazer de suas posições. Neste período, o mercado
define uma tendência de baixa e os preços caem bastante e rápido.
O movimento secundário é tido como um momento saudável,
necessário para corrigir o excesso de confiança e de especulação dos
investidores. Contudo, com o passar do tempo os preços dos ativos
não voltam a subir, pelo contrário, sua queda é acentuada e o
mercado de baixa entra na sua última fase.
3o Pânico (baixa): É caracterizada pelo pânico das massas, as
quais vendem suas posições por desespero e com grande prejuízo,
diante de um cenário ruim e influenciadas pelas notícias pessimistas.
Os preços dos ativos caem mais ainda, forçados pela movimentação
dos investidores institucionais. É durante esta última fase que eles
começam a comprar, em um momento em que ninguém quer comprar
e após terem vendido quando ninguém queria vender.
Após um cenário de grande queda no mercado diante de ativos
desvalorizados a pressão vendedora se dissipa. A oportunidade para
uma nova fase de acumulação e posteriormente para uma nova

tendência de alta começa a surgir. É nesta terceira fase da tendência
de baixa que os investidores institucionais iniciam a primeira fase da
tendência primária de alta, a acumulação (lateral).

Resumindo, na tendência primária de alta temos num
primeiro momento a acumulação, em um segundo a alta propriamente
dita e num terceiro a euforia de compra. Em seguida inicia-se uma
tendência primária de baixa, onde temos num primeiro momento a
distribuição, em um segundo a baixa propriamente dita e num terceiro
o pânico de venda. A partir daí, os investidores institucionais iniciam
outra tendência primária de alta, fazendo uma nova fase de
acumulação enquanto os preços estão baixos.
“Sempre opere no sentido da tendência, se você não sabe em
que sentido o mercado está indo é bem provável que vá para
onde você não quer”.
Capital e Valor

Teoria Dow – Terceiro e Quarto Princípios Reversões e Continuações de Tendências

3o Uma tendência tende a continuar até que haja indicação de
sua reversão.
Quando se aplica um esforço numa determinada coisa, espera-se
um resultado por esse esforço. A partir do momento em que não se
obtém esse resultado, não há porque persistir aplicando-o. O mercado
também segue essa linha pensamento, ou seja, assume-se que a
tendência do preço prosseguirá até que haja indicação do contrário.
Uma tendência é considerada em progressão até que a
movimentação dos preços no gráfico dê sinais de sua reversão. É
uma aproximação da lei da conservação do movimento de Newton.
Muitas vezes o sinal da reversão da tendência demora a ser
formado nos gráficos. Devido a isso, é normal que o investidor perca
tanto o começo de uma tendência, quanto uma parte significativa do
seu fim, por entrar e sair do mercado geralmente “um pouco
atrasado”. A verdade é que não existe fórmula ou método que permita
a entrada exatamente no fundo e a saída exatamente no topo, ou
vice-versa. Sistemas e métodos que tentam automatizar essa
interpretação têm baixíssimo percentual de acerto, a maioria que os
utiliza acaba perdendo dinheiro e fazendo overtrade, dado o grande

número de sinais precipitados ou falsos.
“O que acontece hoje pode determinar o que acontecerá
amanhã”
Charles H. Dow
4o Os índices devem confirmar a tendência.
Como a teoria de Dow se refere a índices, isso quer dizer que para
se confirmar uma tendência de um ativo é necessário que os índices
que medem o desempenho do mercado apontem na mesma direção.
O Ibovespa é considerado um indicador que avalia o retorno médio
das ações que o compõem, podendo ser utilizado como um critério de
avaliação do desempenho para uma determinada ação. O mesmo se
aplica no caso de reversões de tendência ou rompimentos de níveis
de suporte e de resistência.
“Quem se prende aos detalhes de determinada obra, na maioria
das vezes perde a visão do conjunto”.

Teoria Dow – Quinto Princípio - Ciclos e Tendências
de Mercado

5o A história se repete.
Ao observar que determinados eventos ocorrem nos mesmos
períodos durante o ano, com o passar do tempo torna-se possível
identificar ciclos e prever quando ocorrerão. Assim como os ciclos da
natureza, os mercados financeiros também apresentam ciclos de
tendência, embora nem sempre com a mesma precisão. Um exemplo
disso é visto na tendência dos preços das commodities agrícolas que
seguem o ciclo do plantio à colheita.
Durante tendência primária de alta (bull market) o cenário
econômico de uma maneira geral está próspero, o PIB é positivo e a
há aumento na criação de empregos. E como também de uma
maneira geral a maioria das ações estão se valorizando, pois a
maioria dos resultados das empresas são positivos e o mercado está
subindo, mostra-se mais fácil ganhar ao investir em ações. Já durante
uma tendência primária de baixa (bear market) ocorre o contrário, a
economia está em recessão, o PIB regride e há aumento no
desemprego. Neste período a grande maioria das ações perdem valor
e de uma maneira geral os resultados das empresas são ruins,
tornando-se mais difícil ganhar dinheiro comprando ações. Contudo, é
no final desse período, mesmo apesar do cenário e da confiança dos
investidores ainda serem pessimistas, que excelentes oportunidades

podem ser encontradas.
“Os mercados de alta nascem no pessimismo, crescem no
ceticismo, amadurecem com otimismo e morrem pela euforia”.
Sir John Templeton
O mercado de ações também obedece ao ciclo das temporadas de
divulgação de resultados das empresas. E como visto anteriormente,
também obedece às mudanças na oferta e na demanda, seguindo um
ciclo de 4 fases, fase de distribuição, fase de baixa, fase de
acumulação, fase de alta, para então começar uma nova fase de
distribuição, e assim por diante.
Sabendo disto, investidores que acompanham o mercado por vários
anos utilizam tais padrões de comportamento a seu favor. Certos
movimentos dos preços chamados de formações se repetem ao longo
do tempo nos gráficos. Assim como as figuras de candle, tratam-se de
princípios e sinais que estão relacionados à psicologia do mercado,
pois as pessoas tendem a reagir de maneira similar em determinadas
situações, criando e, consequentemente, repetindo padrões de
comportamento.
Os gráficos vão mostrar as principais fases da movimentação do
preço do ativo, sendo as de maior importância a acumulação, que
antecede uma fase de alta, e a distribuição, que antecede uma fase
de baixa. Nenhum mercado cai ou sobe em linha reta, suas
tendências não são lineares. Numa fase de baixa existem menores
períodos de alta e numa fase de alta o inverso também acontece.
A análise técnica identifica padrões no comportamento dos
participantes do mercado que indicam a tendência do preço ou
possíveis reversões de sua direção. A interpretação de que certos
padrões no movimento do preço indicam seu provável movimento
futuro, refletindo uma expectativa de alta ou de baixa. Isto possibilita
ao investidor antecipar movimentações dos preços ou reversões de
tendências, aumentando a possibilidade de acerto em suas operações
e, logicamente, diminuindo os seus riscos.
“Todas as teorias são legítimas e nenhuma tem importância: O
que importa é o que se faz com elas”.
Jorge Luís Borges
A partir das observações de Dow é possível identificar os ciclos do

mercado. Embora as quatro fases de mercado não ocorram sempre
na mesma época do ano, e apesar de que fatores econômicos de
larga escala podem reverter a tendência do mercado a qualquer
momento, é possível se ter uma ideia de quando estas fases se
iniciarão. Uma observação interessante é que no longo prazo o
mercado sobe mais do que cai, entretanto, quando cai, o faz mais
rápido do que quando sobe. Isso quer dizer que os movimentos de
baixa do mercado tendem a serem rápidos com os preços caindo
muito e que os movimentos de alta tendem a serem devagar com os
preços subindo aos poucos.
Uma abordagem oposta ao conceito de que o mercado se move em
tendências é a Random Walk Theory. Esta teoria estabelece que o
movimento dos preços é randômico, baseado na influência aleatória
de novos acontecimentos e fundamentos, não sendo direcionado no
longo prazo pela influência de todos os investidores. O fato é que a
teoria Dow refuta essa visão randômica, apesar de que no curto prazo
o movimento dos preços pode se manifestar de maneira aleatória, no
longo prazo todo ativo possui uma tendência, seja ela qual for.
Num contexto de longo prazo existe sim ordem nos movimentos de
preço do mercado, a qual não será encontrada apenas
acompanhando o movimento dos preços a cada segundo. É preciso
estar ciente de que no mercado se opera o risco, de forma que alguns
serão recompensados por tomarem o risco na hora certa, enquanto
que outros serão penalizados por entrarem na hora errada.
Entretanto, enquanto o risco é o fator determinante a grande maioria
dos investidores acredita que é possível trazer as chances ao seu
favor, e assim, diminuir seus riscos analisando e acompanhando o
mercado.
A principal crítica à teoria Dow é o fato de que normalmente os
sinais de mudança de tendência demoram a serem formados no
gráfico, muitas vezes sendo verificados quando o mercado já está na
fase secundária da tendência. Isso faz com que os investidores
percam parte do movimento, pois essa demora na formação do sinal
faz com que entrem e saiam atrasados do mercado. Outra
consideração importante é o fato da análise técnica só poder ser
aplicada ao estudo dos preços de ativos que possuem liquidez.
“Os
mercados
nunca
freqüentemente sim”.

estão

errados;

as

opiniões

Jesse Livermore

Teoria Dow – Sexto Princípio - Volume Financeiro

6o O volume tem que confirmar a tendência.
O volume pode ser exibido como o número de negociações
ocorridas por período do gráfico (volume por quantidade) ou a
quantidade de dinheiro negociado (volume financeiro). De uma
maneira geral, o volume é a pressão do mercado. Quanto maior o
volume de um ativo mais fácil será entrar e sair, pois volume é
liquidez. O tipo escolhido para acompanhamento não tem grande
importância, pois a única informação que o volume nos fornece de
maneira absoluta é a indicação sobre a liquidez do ativo.
O mais relevante para sua análise é comparar o comportamento do
volume de um ativo ao longo do tempo. Se compararmos o volume de
hoje com o volume dos últimos 30 dias é fácil perceber se o volume
de hoje aumentou ou diminuiu em relação ao passado. Comparando
isso ao spread e à movimentação dos preços saberemos se a pressão
é compradora ou vendedora. Dow dava a esse aspecto uma
importância secundária, mas o fato é que o volume aumenta na
direção da tendência. Ele indica a qualidade do movimento dos
preços, a sua força. Além de ter a função de confirmar os movimentos
dos preços.
O volume é representado por um histograma (barras verticais no
campo inferior dos gráficos), sendo normalmente utilizado somente
em gráficos diários. É fundamental utilizar uma abordagem prática
para analisar esse indicador. Dessa forma, é recomendável
acompanhar o volume de um ativo utilizando uma linha de média
móvel do volume em sua barra para facilitar a identificação de sua
tendência e o acompanhamento da sua evolução.
É uma das mais complexas ferramentas da análise técnica,

essencialmente porque em momentos diferentes uma variação
semelhante de volume pode ter significados completamente
diferentes. Para analisar o volume deve-se sempre relacionar sua
variação com a variação dos preços, pois o volume se expande na
direção da tendência e contrai nas correções desta.
“O melhor momento para se ganhar dinheiro é comprando
quando houver sangue escorrendo pelas ruas”.
Baron Rothschild
Numa tendência de alta, o volume deve ser alto nos dias em que o
preço do ativo sobe e diminuir nas correções de meio de percurso, ou
seja, nos dias em que o preço cai. Novas altas não confirmadas por
alto volume indicam perda de força da tendência. A reversão de uma
tendência de baixa para uma de alta costuma ser marcada por um
grande volume. O aumento do volume juntamente com o aumento do
preço é a confirmação desta reversão.
Isto é também é válido numa tendência de baixa, embora com
menor influência. O volume é alto nos dias em que o preço cai e baixo
nas correções de alta, nos dias em que o preço sobe. Se o volume
aumentar nos dias em que o mercado sobe temos um sinal de
fraqueza na tendência de baixa e que uma possível reversão está
próxima.
Num mercado em tendência de baixa, dia após dia os preços caem
atingindo novos mínimos, os pequenos movimentos de alta (correção
dos preços) atingem topos cada vez mais baixos. Após uma
significativa queda os preços atingem um ponto onde a massa entra
em pânico e é induzida a vender suas posições pelo medo de futuras
quedas, pelas notícias pessimistas e devido à pressão psicológica,
por não poderem aguentar maiores perdas.
Ao venderem possibilitam que os investidores institucionais
acumulem ativos desvalorizados sem que façam com que seus preços
subam. O fundo da tendência de baixa é marcado pelo clímax de
venda, um sinal de força na demanda, na pressão compradora. Muitas
vezes é marcado por um dia em que o preço do ativo abre o dia com
um gap de exaustão de baixa e os preços fecham próximos ao
máximo do dia com alto volume, normalmente formando um candle de
reversão altista.
No gráfico abaixo temos um exemplo de uma reversão da tendência

de baixa marcada pelo clímax de venda, um dia marcado por alto
volume e que formou um engolfo de alta (candle de reversão altista).
Na semana seguinte a linha de resistência é rompida pela linha de
preços e a reversão da tendência de baixa é confirmada.

Neste ponto o mercado indica aos investidores experientes, cujo
capital não está preso em operações perdedoras, uma excelente
oportunidade de compra e de encerrar vendas a descoberto. Agindo
de forma oposta à massa, a qual ficou com o capital preso a preços
mais altos ou está intimidada a comprar em função de notícias
pessimistas e de um cenário econômico desfavorável. Esta acabará
perdendo grande parte do movimento de alta do mercado.
“Se não é vantajoso, nunca envie suas tropas; se não lhe rende
ganhos, nunca utilize seus homens; se não é uma situação
perigosa, nunca lute uma batalha precipitada”.
Sun Tzu
Após terem acumulado uma quantidade considerável de ativos a
preços atrativos os investidores institucionais mudam sua estratégia,
colocam enormes ordens de compra em pontos de suporte, impedindo

que os preços caiam abaixo destes. Da mesma forma, começam a
impulsionar os preços para cima, comprando mais do que vendem,
induzindo a valorização dos seus ativos. Não há mais realização de
lucros por parte deles e, como não há oferta a preços baixos, o
mercado tende a subir. Neste momento o mercado já reverteu e está
em tendência de alta.
Com o mercado numa tendência de alta definida os preços sobem
dia após dia atingindo novos máximos cada vez mais altos. Os
pequenos movimentos de baixa (correção dos preços) vão formando
fundos mais altos em relação aos anteriores. Após uma significativa
alta a massa é atraída para o mercado apostando em preços mais
altos, induzidas por boas notícias, por um cenário econômico
favorável e pelos bons resultados das empresas. No entanto, sua
entrada no mercado apesar de impulsionar os preços ainda mais para
cima é atrasada.
Os investidores institucionais tomam vantagem dos preços altos
para realizarem seu lucro, invertendo sua estratégia. Começam a
vender muito mais do que compram, iniciando uma fase de
distribuição. O mercado tende a cair porque não há uma maior
demanda a preços mais altos. O topo da tendência de alta é marcado
pelo clímax de compra, um forte sinal de força na oferta. É comum
que seja indicado por um dia em que o preço do ativo abre o dia com
um gap de exaustão de alta e os preços caem, fechando próximos ao
mínimo do dia. O gap é fechado e é formando um candle de reversão
baixista. Isto é um forte sinal de reversão da tendência de alta.
Neste ponto o mercado indica aos investidores experientes uma
excelente oportunidade de venderem suas posições compradas e de
abrirem posições vendidas no mercado. Agindo de forma oposta à
massa, a qual ficou com o capital preso em ativos que foram
comprados a preços altos e está confiante em manter suas posições
perdedoras induzida pelo histórico de alta dos preços e pelas boas
notícias. Nas semanas seguintes a pressão vendedora aumenta, o
mercado entra numa tendência de baixa e o ciclo se repete.
No gráfico abaixo temos um exemplo de uma reversão da tendência
de alta marcada pelo clímax de compra, um dia marcado por alto
volume e que formou um enforcado (candle de reversão baixista). Na
semana seguinte a linha de suporte é rompida pela linha dos preços e
a reversão da tendência de alta é confirmada.

