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AVISO

• O presente documento foi preparado pelo Banco BEST com o objectivo de informar os leitores sobre as principais
características dos produtos derivados aqui apresentados, não especificando todos os possíveis riscos ou
características dos mesmos. Este documento tem também o objectivo de suporte e deverá ser lido em conjunto
com o seminário realizado pelo banco, considerando-se incompleto sem este.

• Este documento é meramente informativo, não sendo uma recomendação de investimento, uma solicitação de
compra ou venda de quaisquer produtos derivados ou de participação em qualquer estratégia de negociação
particular.

• Qualquer gráfico, cotação indicativa de preços ou análise aqui abrangida foi preparada com base em parâmetros
que reproduzem o julgamento ou escolha do banco, e portanto, não é dada nenhuma garantia quanto a precisão de
qualquer cotação, gráfico ou análise. Os dados incluídos no presente documento referem-se ao passado e não são
indicadores confiáveis de resultados futuros.
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• Toda a informação presente neste documento reflecte as condições prevalecentes no mercado e a opinião do banco
à data de realização do respectivo documento, encontrando-se sujeito a alteração sem aviso prévio.

• Recomenda-se aos potenciais investidores que se informem devidamente, antes de investirem em qualquer produto
derivado, sobre a natureza destes e sobre os riscos a que estarão expostos.

• Os produtos derivados aqui apresentados, são investimentos com elevado risco e encontram-se sujeitos a riscos
gerais de mercados e do activo subjacente, tais como: risco de taxas de juro, risco de taxas de câmbio, risco de
preço, risco de crédito, risco político, risco de empresa e de valor temporal.

• Os produtos derivados devido à alavancagem inerente são sujeitos a riscos de investimento, incluindo a
possibilidade de perda superior ao total do capital investido.

• As características específicas de cada produto derivado são definidas por cada market maker e estas podem variar
devido ao activo subjacente ou ao mercado onde se encontra inserido.



80% da actividade de 
trading é baseado em 

factores emocionais (ou no 
controlo dos mesmos) e 
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controlo dos mesmos) e 
apenas 20% em factores 
meramente técnicos.
O controlo emocional é 
assim chave para uma 
actividade de trading 

lucrativa.



MitosMitos

Inteligência

Dimensão da CarteiraDimensão da CarteiraPiloto Automático

Eterna Paciência
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MitosMitos

ElitismoElitismo

Culto da Personalidade

Casino



Mito da InteligênciaMito da Inteligência

1. Um bom trader pode até nem ter um currículo invejável ou
serum intelectual;
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serum intelectual;

2. É uma pessoa arguta e perspicaz, mas não necessariamente
uma inteligência suprema ou um génio;

3. O seu segredo é, muito provavelmente, saber controlar o
seu pior “inimigo” – as suas emoções.



Mito das ElitesMito das Elites

1. Investir no longo prazo em mercados accionistas oferece,
em média, maior rentabilidade do que qualquer outro
activo;
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activo;

2. A Internet tornou a informação dos mercados muito mais
acessível, sendo esta praticamente veiculada em tempo real;

3. Um investidor mais informado e com acesso a diversas
ferramentas de investimento comuns tem boas hipóteses de
conseguir obter rentabilidades positivas.



Mito da Carteira PequenaMito da Carteira Pequena

1. Um trader perdedor não precisa de uma carteira maior,
mas sim de um método de actuação concreto e coerente;
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2. Para destruir riqueza, é indiferente ter uma carteira
grande ou pequena. Quanto maior a carteira, maior a
perda;

3. Os riscos assumidos aumentam exponencialmente quando
não se tem uma estratégia de actuação concreta.



Mito do Piloto AutomáticoMito do Piloto Automático

1. Procurar competência “enlatada” em sistemas
desenvolvidos por terceiros é ceder à ganância, preguiça e
analfabetismomatemático;
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analfabetismomatemático;

2. Nenhum sistema de trading transformará códigos
informáticos numa fortuna;

3. Os que compram sistemas desta natureza são exactamente
similares aos cavaleiros medievais que pagavam a
alquimistas pelo segredo de transformar metais em ouro.



Mito do Culto da PersonalidadeMito do Culto da Personalidade

1. Os Gurus são produtos de “moda” – em determinados
momentos, estão em alta e depois simplesmente
desaparecemquando começa a falhar a sua percepção
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desaparecemquando começa a falhar a sua percepção
sobre os mercados;

2. Se os Gurus fossem de facto excelentes traders, não
precisariam de recorrer a fontes de rendimento alternativas
como venda de livros, sistemas de trading, conferências,
etc..



Mito do CasinoMito do Casino

1. A Bolsa não é um “jogo”, mas sim um mercado complexo
com diversos intervenientes (emitentes/investidores) com
objectivosmuitas vezesantagónicos;
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objectivosmuitas vezesantagónicos;

2. Investir em Bolsa é assim uma actividade que tem os seus
parâmetros de actuação e o risco inerente, como qualquer
outra actividade (ex: desporto);

3. Jogar no Casino é apostar num padrão totalmente
aleatório, que nada tem a ver com a economia;



Mito da Eterna PaciênciaMito da Eterna Paciência

1. Existe Custo de Oportunidade em todas as decisões da
nossa vida, incluindo obviamente as decisões de
investimento;

- 11 -

investimento;

2. Em cenários de taxas de juro elevadas, uma acção que não
sobe significa que o investidor estará a deixar de ganhar
numa aplicação alternativa de menor risco.



TeoriasTeorias
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TeoriasTeorias



Psicologia das MassasPsicologia das Massas

Psicologia de massas não é mais do que um comportamento
de grupo, em que as “massas” se sentem confortáveis
fazendo algo simplesmenteporque obtêm conforto do facto
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fazendo algo simplesmenteporque obtêm conforto do facto
de haver muito mais pessoas como elas que estão a fazer a
mesma coisa.

Nos mercados bolsistas e numa situação de comportamento
grupal, os líderes obtêm normalmente todos os benefícios
enquanto que os seguidores “cegos” assumem normalmente
os riscos associados.



Psicologia das MassasPsicologia das Massas

Momentos de compras agressivas (bolhas) ou vendas
agressivas (“crashes”) são exemplos claros de
comportamento de massasque é irracional e motivado pela
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comportamento de massasque é irracional e motivado pela
emoção extrema (ganância nas bolhas, medo extremo nos
“crashes”).



Psicologia de MassasPsicologia de Massas
Algumas liçõesAlgumas lições

Temos de aprender que, em termos de mercados financeiros,
tudo o que é extremamente popular e está na moda, deve
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tudo o que é extremamente popular e está na moda, deve
estar próximo de um fim ou de uma inversão.

O timing para assumir uma posição ganhadora acontece,
normalmente, quando essa posição é vista como sendo muito
negativa e com uma probabilidade de sucesso relativamente
baixa.



Teoria da Opinião ContráriaTeoria da Opinião Contrária

O investimento “contrário” gira à volta de emoções. Vencer
as emoções é apostar numa posição radical contra as
“forças” do mercado baseadas no medo e na ganância.
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Tudo o que é necessário num “contrário” é este determinar
o sentimento de mercado vigente e decidir ir contra esse
sentimento. Embora pareça um conceito simples, é de difícil
concretização.

Ser um “contrário” requer assim um elevado grau de
disciplina mental e princípios rígidos de actuação no
mercado.



Teoria da Opinião ContráriaTeoria da Opinião Contrária
Algumas liçõesAlgumas lições

Independentemente de razões técnicas ou fundamentais e
mesmo que um investimento pareça muito favorável, a
verdade é que o medo de investir está presente no
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verdade é que o medo de investir está presente no
“contrário”.

O pensamento é: “Sou o único a comprar. Não quero (não
devo) ir contra a opinião vigente”.

O verdadeiro “contrário” sentirá sempre o medo e terá de
combatê-lo e dizer: “Agora, é o timing para comprar”.



Inimigos do TraderInimigos do Trader

A dupla M & GA dupla M & G
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A dupla M & GA dupla M & G



A força M(edo)A força M(edo)

Expectativas não satisfeitas geram conflitos entre as nossas
crenças e a realidade. Para evitar esses conflitos, criamos
defesascontra a informação que pode confirmar a existência
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defesascontra a informação que pode confirmar a existência
do conflito.

Essas defesas consistem em negações, racionalizações e
justificativas, que vêem distorcer a percepção da realidade.

Quando a disparidade entre o que acreditamos e o que está a
acontecer é muito grande, as defesas mentais e as ilusões
partem-se e entramos em estado de choque.



Em suma, o medo gera hesitação (ansiedade, confusão) e

A força M(edo)A força M(edo)
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acaba por diminuir a nossa percepção sobre boas
oportunidades presentes no mercado, limitando assim a nossa
capacidade de resposta;

O medo diminui também o nosso raio de acção e limita a nossa
capacidade de absorver informação alternativa relevante;



A Força G(anância)A Força G(anância)

Para muitos, a principal motivação inicial para investir na
Bolsa é a ideia da riqueza rápida.
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Este sentimento cega o investidor para a realidade e faz com
que este só veja aquilo que lhe interessa ver (apenas selecciona
a informação “certa” que reforça as suas apostas).

Este sentimento aparece quando estamos no mercado com um
enorme excesso de confiança (“bull market”). Nos sucessivos
ganhos obtidos, sentimo-nos mais confiantes e ousados. Somos
invencíveis!



Para combater os efeitos da ganância, há que:

A Força G(anância)A Força G(anância)
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Ter um plano concreto de investimento baseado num
horizonte temporal de longo prazo;

Manter uma forte disciplina de actuação;

Não ser influenciados pelos “contágios da última moda”.



Uma História de TradingUma História de Trading
(ficcionada)(ficcionada)
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(ficcionada)(ficcionada)



Tudo é um mar de RosasTudo é um mar de Rosas

Tudo começa com algumas dicas de amigos experientes e a
tradicional sorte de principiante…….
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Existe excesso de informação, mas tudo é novidade, tudo é
grandioso. O investidor fica maravilhado com os mercados.

O optimismo e o entusiasmo imperam! “Isto está a correr bem,
pá!!” “Estou numa onda ganhadora!” “Fantástico!”

Nada pode correr mal….. Somos invencíveis (e ricos)!! As
emoções fortes sucedem-se e a euforia está no seu auge!



Ai!!!! Os espinhos também picam!Ai!!!! Os espinhos também picam!
Acabou a sorte de principiante e os mercados começam
naturalmente a corrigir! A carteira desvaloriza e as emoções
começam a dominar as decisões a tomar:

Fase1 - Isto é apenasuma pequenacorrecção! Afinal, isto já
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Fase1 - Isto é apenasuma pequenacorrecção! Afinal, isto já
tinha subido muito. Precisa de acalmar para poder subir
mais!! Tenho de manter-me firme!

Fase 2 - Isto não pode estar a acontecer! Os mercados são
irracionais! Tenho de ter paciência! Isto é um teste à minha
resistência!

Fase 3- Ai, ai, ai!! Nunca pensei que chegasse a este ponto! E
agora? O melhor é fechar já todas as posições!



O mundo está todo contra mim!!O mundo está todo contra mim!!

E quando tudo corre realmente mal, todos são culpados: o
mercado, os agentes económicos, os jornalistas, toda a gente!!!
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Palavras como conspiração, trama, manipulação, azar,
sucessão de más notícias, dificuldades técnicas, onda negativa,
começam a aparecer no vocabulário do investidor;

O desespero instala-se. O mundo não quer que o trader
enriqueça… Essa é a mais pura das realidades!!



Oops!! Onde está a minha carteira?Oops!! Onde está a minha carteira?

O melhor é vender tudo! Isto ainda está só a meio da queda!
Vou saltar fora AGORA a qualquer preço!

E num turbilhão de emoçõese de erro em erro, caminhamos
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E num turbilhão de emoçõese de erro em erro, caminhamos
rapidamente para a nossa primeira “falência” – um momento
fundamental na vida de um trader iniciado;

Um momento que nos torna mais fortes (ou não….) e que é o
primeiro sinal evidente que precisamos de uma estratégia
coerente de actuação no mercado. O preço a pagar foi bastante
alto por esta informação. Mas, acima de tudo,…



Estamos vivos!!!Estamos vivos!!!
(e prontos para errar ainda mais….)(e prontos para errar ainda mais….)
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Estamos vivos!!!Estamos vivos!!!
(e prontos para errar ainda mais….)(e prontos para errar ainda mais….)



E de erro em erro, 5 anos passaram…..E de erro em erro, 5 anos passaram…..

A experiência não se ganha de um dia para o outro. Vai
aparecendo com o passar do tempo e com muita “tentativa e
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erro” e muitas menos-valias à mistura.

O essencial aparentemente começa a ficar claro: o principal
inimigo está muito perto, dorme mesmo connosco e é um
verdadeiro destruidor de capital…

Sim, o inimigo somos mesmo NÓS!!!Sim, o inimigo somos mesmo NÓS!!!



10 anos depois ou a novela 10 anos depois ou a novela 
do “Agora, eu já sei…..do “Agora, eu já sei…..

E já passaram 10 anos…. Depois de poucos altos e muitos
baixos,sentimo-nosmaismaduros,maisexperientes;
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baixos,sentimo-nosmaismaduros,maisexperientes;

Já vimos “crashes”, crises mundiais, falências, atentados
terroristas, gripes epidémicas… Já cometemos os piores erros
de trading e mesmo assim, sobrevivemos.

Começamos a acreditar que estamos preparados. Uma
sensação de calma invade-nos a alma….



A Mente (confusa) do InvestidorA Mente (confusa) do Investidor
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Emoção Forte Euforia Ansiedade

Negação

Ponto de Máximo Ponto de Máximo Ponto de Máximo Ponto de Máximo 
RiscoRiscoRiscoRisco

Círculo Virtuoso do SentimentoCírculo Virtuoso do Sentimento
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Optimismo

Entusiasmo
Negação

Medo

Desespero Pânico

Capitulação

Derrota Depressão

Esperança

Alívio

Optimismo

Ponto de Máxima Ponto de Máxima Ponto de Máxima Ponto de Máxima 
OportunidadeOportunidadeOportunidadeOportunidade



Combater a EmoçãoCombater a Emoção
Fórmulas de sucessoFórmulas de sucesso
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Fórmulas de sucessoFórmulas de sucesso



E com 3 ingredientes apenas:E com 3 ingredientes apenas:

1.1. Domínio EmocionalDomínio Emocional
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1.1. Domínio EmocionalDomínio Emocional
2.2. Um sistema de Trading lógicoUm sistema de Trading lógico
3.3. Money Management / Gestão do RiscoMoney Management / Gestão do Risco



Dominar as emoçõesDominar as emoções
Negociar tem um forte peso psicológicoNegociar tem um forte peso psicológico

Auto-disciplina – Idealizar um plano e mantê-lo
independentemente do que possa correr mal ;

- 35 -

independentemente do que possa correr mal ;

Auto-confiança – Confiar na nossa análise e nas nossas
decisões, mesmo que em determinado momento possa
parecer que nada está a nosso favor;

Reconhecimento das nossas fraquezas - Reconhecer que
somos humanos e que as emoções vão ter sempre um peso
nas nossas decisões. Conhecendo as nossas fraquezas,
podemos aprender a tirar partido delas na negociação
bolsista.



Sistemas de TradingSistemas de Trading
Bom senso e FiltragensBom senso e Filtragens

O excesso de informação pode acabar com um sistema de
Trading .
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Trading .

A título de exemplo, a Análise Técnica engloba mais de 600
indicadores diferenciados, cada um com o seu maior ou
menor grau de adesão à realidade de cada título;

O melhor conselho a dar para criar um sistema de negociação
é simplesmente o bom senso e uma filtragem cuidada da
informação (e dos títulos) a analisar.



Sistemas de TradingSistemas de Trading
Regra nº 1 Regra nº 1 –– Stop LossStop Loss
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É fundamental incorporar o potencial de perda (ele existe, é
probabilístico) no seu sistema de trading.

Confrontar e aceitar a inevitabilidade das perdas é uma
importante característica de um bom trader.



Sistemas de TradingSistemas de Trading
Regra nº 2 Regra nº 2 –– Controlar as hesitaçõesControlar as hesitações

Perante um negócio perdedor, não há contemplações . Não
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Perante um negócio perdedor, não há contemplações . Não
temos de avaliar, reflectir, reconsiderar, julgar, mas apenas
fechar a posição, porque não respeitou o nosso critério global
de entrada que era ter LUCRO.

O mesmo se verifica com os ganhos. As mais-valias são
“virtuais”, enquanto não as tornar efectivas. Nada é garantido,
se houver hesitação na venda;



Sistemas de TradingSistemas de Trading
Regra nº 3 Regra nº 3 –– Ganhos grandes vs perdas pequenasGanhos grandes vs perdas pequenas
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Manter perdas pequenas é uma forma de proteger o seu
capital para que negócios lucrativos possam de facto trazer
um aumento do valor da sua carteira;



Sistemas de TradingSistemas de Trading
Regra nº 4 Regra nº 4 –– Liquidez (também) é um bem preciosoLiquidez (também) é um bem precioso
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Em momentos de grande incerteza, ter liquidez é a melhor
“a rma” contra o excesso de volatilidade dos mercados;



Sistemas de TradingSistemas de Trading
Regra nº 5 Regra nº 5 –– Rentabilidade versus RiscoRentabilidade versus Risco
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Comparar sempre a potencial Rentabilidade vs potencial
Risco antes de tomar uma decisão sobre um negócio
específico (ex: um rácio de 3 para 1 parece uma boa
abordagem);



Sistemas de TradingSistemas de Trading
Regra nº 6 Regra nº 6 –– Pausa para reflexãoPausa para reflexão
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Na ocorrência de perdas de carteira superiores a 5%, uma
pausa na negociação é sempre boa conselheira, ajudando a
reavaliar estratégias e erros cometidos (não pratique Trading
de vingança).



Sistemas de TradingSistemas de Trading
Regra nº 6 Regra nº 6 –– Pausa para reflexãoPausa para reflexão
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Na ocorrência de perdas de carteira superiores a 5%, uma
pausa na negociação é sempre boa conselheira, ajudando a
reavaliar estratégias e erros cometidos (não pratique Trading
de vingança).



Gestão do Risco e Money ManagementGestão do Risco e Money Management
O objectivo é preservar CapitalO objectivo é preservar Capital
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O objectivo central é assegurar a conservação do Capital. O
Capital leva tempo a crescer, mas pode ser dizimado muito
rapidamente apenas cometendo alguns erros básicos.

A aprendizagem nos mercados pode assim tornar-se cara,
caso não haja um plano financeiro previamente definido.



Gestão do Risco e Money ManagementGestão do Risco e Money Management
Filtrar, filtrar, filtrar!!!Filtrar, filtrar, filtrar!!!

Mais importante do que analisar o mercado, os títulos, o
momento, é ter um conjunto de regras/filtros definidas na
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momento, é ter um conjunto de regras/filtros definidas na
gestão do nosso dinheiro.

Alguns factores a ter em conta:

1. Peso da carteira gerida no total do património;

2. Percentagem de liquidez em carteira;

3. Relação Risco / Rentabilidade (pelo menos 1 para 3);



4. Stop Loss a colocar em cada negócio ;

Gestão do Risco e Money ManagementGestão do Risco e Money Management
Factores a atenderFactores a atender
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4. Stop Loss a colocar em cada negócio ;

5. Rentabilidade exigida em cada negócio e seu reflexo
imediato numa ordem de venda (trailing stop);

6. Controlo periódico de operações realizadas visando
melhorias na estratégia a utilizar (ex: base mensal ou
trimestral).



O caminho para a ruínaO caminho para a ruína
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“Eu evolui do nada apenas para chegar a um estado “Eu evolui do nada apenas para chegar a um estado 
de extrema pobreza.”de extrema pobreza.”

Groucho Marx, que perdeu 250.000 Usd Groucho Marx, que perdeu 250.000 Usd 
num único dia no “crash” de 1929.num único dia no “crash” de 1929.



1.1. BaseieBaseie aa suasua recolharecolha dede informaçãoinformação emem dicas,dicas, rumoresrumores ee
conselhosconselhos dede conhecidosconhecidos ee taxistastaxistas;;

2.2. ColoqueColoque maiormaior féfé nana informaçãoinformação queque realmenterealmente querquer

Como ser uma pessoa infeliz em Bolsa?Como ser uma pessoa infeliz em Bolsa?

- 48 -

2.2. ColoqueColoque maiormaior féfé nana informaçãoinformação queque realmenterealmente querquer
ouvirouvir;;

3.3. ManipuleManipule aa informaçãoinformação parapara queque pareçapareça confirmarconfirmar aquiloaquilo
queque fezfez;;

4.4. CompreCompre quandoquando oo vizinhovizinho dede ladolado ee todatoda aa gentegente estiverestiver aa
comprarcomprar ee vendavenda quandoquando osos mercadosmercados colapsaremcolapsarem;;

5.5. ArrisqueArrisque muitomuito ee semsem quaisquerquaisquer regrasregras dede exposiçãoexposição;;



6.6. FecheFeche investimentosinvestimentos dede longolongo prazoprazo aoao fimfim dede umauma
semanasemana porqueporque estãoestão aa dardar lucrolucro;;

7.7. ConserveConserve investimentosinvestimentos dede curtocurto prazoprazo comcom perdasperdas ee

Como ser uma pessoa infeliz em Bolsa?Como ser uma pessoa infeliz em Bolsa?
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7.7. ConserveConserve investimentosinvestimentos dede curtocurto prazoprazo comcom perdasperdas ee
reclassifiquereclassifique--osos parapara investimentosinvestimentos dede longolongo prazoprazo;;

8.8. AltereAltere osos seusseus “stops”“stops” quandoquando oo mercadomercado estiverestiver contracontra
sisi nana esperançaesperança dede umauma inversãoinversão;;

9.9. ConfieConfie maismais nasnas opiniõesopiniões dosdos outrosoutros dodo queque nosnos factosfactos;;
10.10.EsqueçaEsqueça--sese queque osos mercadosmercados financeirosfinanceiros sãosão difíceisdifíceis dede

negociarnegociar..



Conselho final: Conselho final: 
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“If you don’t know who you are, “If you don’t know who you are, 
the Stock Exchange is an expensive place to find out.”the Stock Exchange is an expensive place to find out.”


