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RESUMO 
 

 

Objetivo – Este estudo tem por objetivo confirmar a capacidade do método Oliver 

Velez Swing Trading de obter ganhos consistentes em operações financeiras de 

compra e venda de ações, superiores ao benchmark Ibovespa e fundos oferecidos 

por instituições do mercado, que operam o mesmo tipo de ativo. 

 
Metodologia – Trata-se de um estudo longitudinal, de abordagem positivista, 

baseado na exploração e observação de dados quantitativos. Os dados necessários 

para o desenvolvimento deste trabalho são de domínio público e foram obtidos em 

fontes, tais como: plataforma Nelogica ProfitTraining, portais de investimentos, sites 

de bancos e gestoras de fundos, entre outros. Posteriormente estas informações 

foram tabuladas e trabalhadas em aplicativos apropriados para a organização de 

planilhas, elaboração de comparativos, quadros e gráficos. 

 
Resultados – Uma ampla série temporal de 5 anos foi considerada, suficiente para 

responder à pergunta desta pesquisa. Os resultados obtidos por fundos ficaram 

bastante aquém do proporcionado pela metodologia de Oliver Velez. O melhor 

destes fundos gerou 63,88% de ganhos líquidos no período, contra 60,04% do 

Ibovespa e 121,67% do método analisado. Constatamos ainda que este é um 

método simplista em sua essência, que requer pouco tempo de dedicação para ser 

operado, e que se provou além de vencedor, possuidor de grande constância e 

efetividade. 

 
Limitações – O presente trabalho limitou-se ao levantamento e apuração dos 

dados, baseado na metodologia consagrada, abstendo-se desta forma a entender 

ou explicar fatores alheios ao método, tais como as variáveis do micro e macro 

ambiente, questões políticas e mesmo técnicas, que pudessem gerar quaisquer 

impactos nos resultados. Consideramos, com base nas características do ativo em 

questão, que existe liquidez suficiente em cada ponto de compra ou venda 

identificado no gráfico, para a realização hipotética das operações sugeridas, além 

de margens operacionais à disposição do negociador. 



 

Contribuições práticas – Os resultados obtidos pelo método apresentado são 

conclusivos e os conhecimentos aqui elucidados permitem à interessados aplicar 

imediatamente estes conceitos, auferindo lucros financeiros. 

 
Contribuições sociais – O atual cenário macroeconômico de nosso país, em 

especial a redução da taxa básica de juros, exige que investidores migrem para 

opções mais arrojadas de investimentos para obter melhores rentabilidades. O 

estudo apresentado fomenta o mercado de renda variável, cultura pouco presente 

em nosso país. 

 
Originalidade – Com base em amplas buscas prévias realizadas, até onde 

sabemos, o conteúdo desta pesquisa é inédito a nível global. 

 
Palavras-chave – Oliver Velez, swing trade, ações, estratégias de investimentos, 

B3.  



 

ABSTRACT 
 

 

Purpose – This study aims to confirm the ability of Oliver Velez's Swing Trading 

method to achieve consistent gains on share buy and sell trades, higher than the 

Ibovespa benchmark and funds offered by market institutions operating the same 

type of asset. 

 

Methodology – This is a longitudinal study, with a positivist approach, based on the 

exploration and observation of quantitative data. The data required for the 

development of this master's thesis comes from the public domain and was obtained 

from sources such as: Nelogica ProfitTraining plataform, investment portals, bank 

and fund manager websites, among others. Subsequently, this information was 

tabulated and worked on in appropriate applications for spreadsheet organization, 

comparative preparation, tables and graphs. 

 

Findings – A large time series of 5 years was considered sufficient to answer the 

question of this research. The results obtained by funds fell far short of what Oliver 

Velez's methodology provided. The best of these funds generated 63.88% of net 

gains in the period, against 60.04% of Ibovespa and 121.67% of the method 

analyzed. We also found that this is a simplistic method in its essence, which 

requires little time of dedication to be operated, and that has proven to be a winner, 

possessing great constancy and effectiveness. 

 

Research limitations – The present work was limited to the survey and data 

gathering, based on the established methodology, thus refraining from understanding 

or explaining factors outside the method, such as micro and macro environment 

variables, political and even technical issues that might generate any impacts on the 

results. Based on the characteristics of the financial asset in question, we consider 

that there is sufficient liquidity at each point of purchase or sale identified in the chart 

for the hypothetical performance of the suggested operations, as well as operating 

margins available to the trader. 

 



 

Practical implications – The results obtained by the method presented are 

conclusive and the knowledge here elucidated allows the interested parties to 

immediately apply these concepts, obtaining financial profits. 

 

Social implications – The current macroeconomic scenario of our country, 

especially the reduction of the basic interest rate, requires investors to migrate to 

bolder investment options for better returns. The study presented encourages the 

variable income market, a culture not present in our country. 

 
Originality – Based on extensive previous searches, as far as we know, there is no 

similar research already published. 

 

Keywords – Oliver Velez, swing trade, stocks, investment strategies, B3.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Com a redução do capital mínimo necessário de entrada, o avanço da tecnologia e a 

maior interação entre pessoas nas redes sociais, hoje investir na bolsa de valores 

deixa de ser uma operação complexa e de difícil acesso, onde apenas profissionais 

do mercado financeiro atuavam, ou por intermédio deles. Atualmente é possível 

enviar ordens de compra e venda de papéis por meio de um smartphone, com 

poucos toques na tela, de qualquer lugar e mesmo a baixíssimo custo. Desta forma, 

sem o custo da taxa de corretagem (OLIVEIRA, 2019), qualquer interessado 

consegue viabilizar operações mesmo com lotes fracionados. Nem por isto significa 

que cada operação não deve ser criteriosamente planejada, pois o mercado não 

perdoa quem não sabe o que está fazendo, o prejuízo pode ser enorme. 

 

O mercado Brasileiro de ações ainda possui elevada concentração no controle 

acionário das empresas, estamos muito distantes de ter uma participação 

pulverizada no capital de empresas abertas, tal como ocorre em países 

desenvolvidos que possuem diversas corporations1 (BARRETO; FONTES FILHO, 

2012). Entretanto, a cada dia nosso mercado torna-se mais popular, também devido 

às regras do Novo Mercado, impostas pela B3. Observa-se que novos entrantes 

estão aderindo diretamente a este nível máximo de Governança Corporativa (B3, 

2019), oferecendo desta forma maior transparência e garantias aos pequenos 

investidores, tais como, mas não se limitado a, percentual mínimo de free float2 

visando à liquidez dos papéis, divulgação de informações importantes no formulário 

de referência, tag along3 de 100%, oferta pública de aumento do número de ações 

com mecanismo que dá aos minoritários chance de aquisição, entre outros 

(COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2014). Graças a estas regras, a 

assimetria de informação entre pequenos e grandes investidores vem 

constantemente diminuindo (FONTES FILHO, 2014). 

 

                                                            
1 Corporation: cia aberta onde não há acionista majoritário, o capital é pulverizado. 
2 Free float: percentual mínimo de ações em circulação, o Novo Mercado exige ao menos 25%. 
3 Tag along: é uma proteção extensível a todos os acionistas minoritários que dá o direito de receber 

determinado percentual do valor ofertado em caso de compra do controle de uma empresa. 
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Com relação ao potencial de crescimento de nosso mercado, em março de 2019 a 

B3 (sociedade de capital aberto, provedora de infraestrutura para o mercado 

financeiro que oferece, dentre muitos serviços, negociação de ações na bolsa de 

valores) divulgou que havia superado a casa de 1 milhão de investidores 

cadastrados para operar na bolsa de valores. Passados apenas seis meses, este 

número já se aproxima de 1 milhão e 500 mil participantes. Apesar de ser um 

recorde, ainda é um quantitativo bastante reduzido se levarmos em conta o número 

de CPF’s e CNPJ’s ativos existentes no país. Considerando os dados do IBGE 

(2015) para a população economicamente ativa, com idade superior a 18 anos, 

apenas cerca de 2,5% da população brasileira investe em renda variável por conta 

própria. Se considerarmos que nos Estados Unidos este percentual é de 55% 

(SAAD, 2019), há muito espaço para a B3 crescer em nosso país. 

 

 
Gráfico 1 – Total de investidores pessoas físicas cadastradas na B3, entre 2010 e setembro/2019. 
Fonte: B3 (2019). Elaborado pelo autor. 
 

Não apenas o número de pessoas operando vem crescendo tanto, como também o 

aumento no volume financeiro total é percebido de forma expressiva, em especial 

desde 2016, como se pode observar no gráfico 2. Em setembro de 2019 já 

havíamos superado o total negociado no ano anterior, e, estima-se que em 2019 

este volume total atinja a marca inédita de R$ 4,100 trilhões (com base na média dos 
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12 meses anteriores) – valores apresentados de anos anteriores estão atualizados 

com base no IPCA (IBGE, 2019). O momento da economia nacional também é 

oportuno, pois, como será abordado mais a frente neste estudo, a diminuição da 

taxa básica de juros faz com que certos investimentos em renda fixa se tornem 

menos atrativos, obrigando investidores interessados em maiores retornos a migrar 

para investimentos mais arrojados, como a bolsa de valores (COTIAS, 2019; 

SALATI, 2019). 

 

 
Gráfico 2 – Volume financeiro negociado na B3, período de 2010 e projetado até o final de 2019, 

atualizado pelo IPCA. 
Fonte: B3 (2019). Elaborado pelo autor. 
 

Neste momento entra a metodologia proposta por Oliver Velez como possível 

estratégia balizadora de táticas operacionais na compra e venda de ativos 

financeiros. Seria este método capaz de trazer resultados consistentes também no 

mercado brasileiro, superando a rentabilidade de fundos oferecidos por grandes 

instituições tradicionais? O investidor tecnicamente capacitado, que conhece as 

regras de funcionamento do mercado, poderia se valer de economias operacionais, 

tais como deixar de pagar taxa de administração, se beneficiar de isenções de 

imposto de renda dos lucros auferidos (com base no total de vendas no mês), 

compensação de prejuízos acumulados, e usar os recursos poupados com estas 
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possibilidades, para conquistar e maximizar maiores retornos, atuando por conta 

própria, à luz desta metodologia declarada consagrada? Isto é o que este trabalho 

se propõe a analisar. 

 

 

1.1. O problema 
 

 

O problema de pesquisa proposto e que este estudo responderá é: em que medida o 

uso do método Oliver Velez contribui ou não para maximizar ganhos em operações 

com ações, em comparação ao benchmark Ibovespa e fundos oferecidos por 

instituições do mercado, que operam o mesmo tipo de ativo? 

 

 

1.2. Objetivos a serem alcançados 
 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

 

Confirmar se setups baseados no método Oliver Velez Swing Trading possibilitam 

obter ganhos consistentes em operações financeiras de compra e venda de ações, 

superiores ao Ibovespa e fundos de ações equivalentes, oferecidos por instituições 

do mercado. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 

Como objetivos intermediários, visando alcançar o principal, podemos citar:  

 Identificar oportunidades de compra e venda de ações à luz do método Oliver 

Velez, em diferentes estratégias, considerando o Ibovespa como ativo; 
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 Verificar o desempenho de fundos de índice, oferecidos por grandes instituições 

financeiras, que possuem apenas o Ibovespa como ativo, além do próprio índice 

em si; 

 Confrontar dados de rentabilidade obtidos, por meio de uma comparação 

igualitária, a fim de verificar a melhor escolha para o investidor. 

 

 

1.3. Suposições 
 

 

Baseado na reputação e reconhecimento internacional de Oliver Velez, acredita-se 

que seu método pode ser viável e lucrativo se aplicado ao mercado de ações 

brasileiro, porém, caso se comprove, em que medida? 

 

 

1.4. Delimitação do estudo 
 

 

Esta pesquisa será delimitada a avaliar apenas o ativo índice da B3 (Ibovespa) e 

mais a frente detalharemos o motivo desta escolha. Basicamente o uso do índice é 

uma forma de se evitar distorções face ao ativo, pois ele absorve melhor as 

oscilações de volatilidade provocadas por questões pontuais de determinada 

empresa ou setor, sazonais e mesmo políticas, já que é calculado com base na 

participação/peso das 66 principais empresas listadas (B3, 2019). 

 

Para uma comparação justa, o estudo considerará fundos de bancos tradicionais, 

que operam exclusivamente o índice, seja de forma ativa (buscando a superação) ou 

passiva (sendo “espelho” do índice). 

 

A escolha pelo índice também recaí sobre suas características, pois não há fatores 

que possam influenciar ou dificultar este comparativo, tais como o recebimento de 

dividendos, juros sob capital próprio, rendimentos, são questões alheias ao índice 

(reincorporadas de forma automática). O comparativo entre tais fundos e uma 
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posição hipotética, criada e negociada fielmente com base no setup de Oliver Velez, 

baseada em dados reais passados, permitirão responder à pergunta deste estudo. 

 

Haverá uma delimitação temporal de 5 anos nos comparativos, sendo considerados 

neste trabalho dados compreendidos entre os últimos anos completos, ou seja, 

trataremos os dados da B3 e desempenhos de fundos dos períodos de janeiro de 

2014 a dezembro de 2018. 

 

Por fim, este trabalho não irá explicar a dinâmica de funcionamento da B3, regras de 

compra, venda, necessidade de margem operacional, garantias, prazos de 

liquidação, cálculo e recolhimento de imposto de renda, declaração de ajuste anual 

junto a Receita Federal ou mesmo como operar home broker, plataformas e/ou 

demais sistemas auxiliares, técnicos e gráficos. 

 

 

1.5. Justificativas 
 

 

A B3 é atualmente uma das maiores bolsas entre os países emergentes (SANDRINI, 

2017) e o Brasil foi quarto país a receber mais investimento estrangeiro direto no 

primeiro semestre de 2019 (LATIN AMÉRICA BUSINESS STORIES, 2019), ainda 

assim, o número de investidores em nosso país é consideravelmente baixo, 

conforme apresentado na introdução deste trabalho. Além dos participantes em si, 

também há um enorme potencial de crescimento do número de empresas listadas, o 

que depende de fatores culturais e econômicos. Para se ter ideia, Sandrini (2017) 

cita que no Brasil há cerca de 10% do número total de empresas de capital aberto, 

em comparação com os Estados Unidos. Ademais, o mercado Brasileiro, um país 

continental e com relevante economia, representa apenas 2,3% do mercado 

acionário mundial. Demonstrando como somos pequenos, a mesma reportagem 

citada diz que somente o giro diário de ações da Apple é maior que todo o volume 

negociado na B3 em um único pregão regular. 

 

Além dos dados informados pela B3, evidenciando a grande retomada dos negócios 

desde 2015, o aumento no número total de investidores por si só impulsiona o 
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volume de negócios, promovendo o aumento na liquidez geral dos papéis. Mas, 

novos investidores podem significar maiores chances de ganhos para os mais 

preparados, considerando que em geral os novatos possuem menor experiência ou 

mesmo são aventureiros, conseguem algum resultado em momentos onde todos 

ganham, mas devolvem estes lucros em baixas, mais do que investidores 

qualificados (WOLWACZ, 2010). 

 

Quando este estudo começou a ser elaborado, a XP Investimentos (2018) por meio 

de seus analistas, divulgou em seu Guia Pós-Eleições que a Bolsa era o melhor 

ativo dentro do Brasil para se posicionar no cenário em questão e estimaram que o 

Ibovespa poderia atingir 130.000 pontos ao final de 2019, no cenário mais otimista. 

Uma reportagem de jornal especializado em negócios fez uma pesquisa junto a 

diversas corretoras e instituições financeiras, onde apurou que o mercado Brasileiro 

projetou apenas para o ano de 2020 uma alta potencial de 38,8%, além do ano de 

2019 (GOEKING, 2019). Um grande salto em relação ao patamar atual da data 

deste relatório (aproximadamente 85.000 pontos ao final de outubro de 2018). 

Passados alguns meses, em 18/03/2019 o Ibovespa supera nova marca, o patamar 

histórico de 100.000 pontos. 

 

Corroborando essa expectativa da XP Investimentos (2018), outro grande player do 

mercado financeiro, o Bank of América Merrill Lynch (2019) cita em seu relatório 

“Brazil: the opportunity is there” que nós nos recuperamos da pior recessão da 

história, uma crise sem precedentes que terminou e deixa oportunidades de grandes 

ganhos. Diversos jornais sinalizam a atratividade do mercado nacional de ações 

para diversificação e possibilidade de se obter maiores lucros, em especial 

considerando que o cenário de taxa de juros básicos (SELIC) teve forte queda e está 

em seu menor valor histórico, reduzindo de 14,25% em outubro de 2016, a 4,50% 

em dezembro de 2019 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2019), fato que deixou os 

investimentos em renda fixa pouco atrativos, mas também devido ao crescimento do 

número de canais no YouTube, grupos no WhatsApp, fóruns de discussão, páginas 

de influenciadores em redes sociais e mesmo o aumento de agentes autônomos de 

investimentos, todos convergindo para juntos fomentar este mercado, explicando as 

regras, o funcionamento simples do mercado e os benefícios das operações em 

bolsa (SALATI, 2019; SETTI, 2019). 
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Em continuidade ao parágrafo anterior, é possível acrescentar a competitividade 

entre instituições financeiras, com o surgimento de novas corretoras e plataformas, 

trazendo inclusive a possibilidade de operar com isenção total das taxas de 

corretagem e custódia (OLIVEIRA, 2019). Junto a isso, o Ministério da Economia 

busca soluções para simplificar o recolhimento de impostos e facilitar o acesso de 

pessoas físicas ao mercado acionário (GRANER, 2019). Todos estes fatores, 

associados ao aumento da confiança na economia, é o que têm estimulado o 

aumento de investidores em nossa bolsa de valores, de acordo com o estudo da 

Deloitte e do IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (2019), 

também reforçado posteriormente por Kahil (2019). 

 

Por fim, quanto ao idealizador do método que será motivo desta pesquisa, podemos 

apresentar Oliver L. Velez como um trader de renome internacional, palestrante, 

autor de diversos best-sellers sobre práticas no mercado financeiro (BLOOMBERG, 

2019). O autor já expôs suas táticas em seminário no Brasil, onde deu entrevista a 

uma revista especializada no mercado financeiro. 

 

Em continuidade, Velez cita em sua homepage (I FUND TRADERS, 2019) que é 

CEO e co-fundador da Velez Capital Management, organização que emprega 1.400 

operadores privados, rigorosamente treinados para agir de acordo com sua 

metodologia e utilizado o capital próprio do autor, com quem divide lucros e 

prejuízos. Ele tem planos audaciosos de expandir sua rede de traders privados para 

3.000, espalhados por diversos países. Coroando tal reconhecimento, o Sr. Velez 

também foi eleito como o “Messias do Trade” em 1999 pelo Down Jones e Trader do 

ano de 2009 pela Munich Stock Exchange, por todos os fatores apresentados, ele é 

considerado como uma das justificativas desta pesquisa. 

 

Investidores com perfil arrojado, que tenham algum tempo disponível (ainda que fora 

do horário comercial) e conhecimentos mínimos do funcionamento do mercado de 

ações, podem usar o alto valor de taxa de administração cobrado por fundos (em 

média 2,28% a.a. nestes tipos de fundos4, chegando a 4,00% a.a.) para maximizar 

                                                            
4 Percentual médio de taxa de administração apurado com base nos fundos que participam desta 

pesquisa. 
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ganhos próprios utilizando as simples técnicas propostas que serão apresentadas à 

frente.  

 

Com base nesta metodologia verificaremos se é possível reduzir riscos de 

entusiastas, conter as reações psicológicas de decisões não fundamentadas, para 

obter retornos maiores, mais consistentes na compra e venda de ações, e mesmo, 

se for o caso, auferir lucros também apostando na baixa de preços, com operações 

alavancadas a descoberto5.  

                                                            
5 Operações sem a necessidade de emprego de capital (requer margem operacional). O lucro advém 

de tomar emprestado um papel a determinado preço e conseguir devolvê-lo a um preço menor. É 
uma operação de alto risco, pois neste caso a possibilidade de prejuízo é infinita, não se limitando 
apenas a perder o valor do principal, como em uma operação normal comprada. 
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2. BASE CONCEITUAL 
 

 

Neste capítulo abordaremos os padrões de operação do método Swing Trading de 

Oliver Velez, seus principais setups e critérios para a compra e venda de ativos, 

regras estas que balizarão este estudo. De acordo com a Comissão de Valores 

Mobiliários (2014), este método é um tipo de análise técnica ou teoria gráfica, já que 

as informações a serem trabalhadas advêm de um gráfico. Estes dados trabalhados 

posteriormente irão compor indicadores, traduzindo o comportamento do mercado 

em indicadores, que darão subsídios para a tomada de decisão do investidor. 

 

Para entendermos melhor este conceito, Gaspar (2017) resume método de operação 

como um sistema estratégico composto por indicadores que são baseados em 

preços e volumes dos ativos, além de um conjunto de situações gráficas pré-

definidas, que oferecem oportunidades para tomadas de posições compradas ou 

vendidas. Como controle de risco, o método também fornece regras com alvos, 

stop6 e prazos definidos. O método poderá ainda fornecer o tamanho da posição em 

questão, com base no risco que se pretende correr. Trata-se de um sistema que, 

depois de validado em backtest7 e aceito pelo investidor, deve ser fielmente 

respeitado nas operações, o que é um desafio, em decorrência de questões 

psicológicas e emocionais que afetam as pessoas que operam no mercado 

financeiro, especialmente quando há um maior volume de capital envolvido. 

 

E quanto à modalidade swing trade, Lemos e Cardoso (2010) definem como 

operações de curto prazo, que geralmente têm horizonte de cinco a sete dias úteis 

de duração, utilizam tempos gráficos diário e de 60 minutos para cada candle8. 

Bassal (2008) dá outra dimensão de prazo para a conclusão de uma operação de 

swing trade, que pode durar de poucos dias a duas semanas, porém em certos 

casos chegando a um ou dois meses. Lemos e Cardoso (2010) na verdade 

                                                            
6 Stop: ordem sistêmica pré-definida pelo investidor para encerramento de posição, limitando, de 

forma automática, o prejuízo (stop loss) ou o lucro (stop gain). 
7 Backtest: procedimento que avalia a eficácia de um método de operação por meio de simulações 

realizadas com dados históricos. 
8 Candle: representação de uma barra em um gráfico, podendo cada barra corresponder a 1 hora, 1 

dia, 1 semana, entre outros. É um sistema bem elaborado, já que cada barra informa ainda valores 
mínimo e máximo, abertura e fechamento do período. Será melhor detalhada a frente. 
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corroboram e se aproximam do que diz Velez (2008): prazo de até dez dias, mas, 

em média, sendo posições que duram de dois a cinco dias. De fato, percebe-se que 

são operações rápidas e de curto prazo. 

 

Em outro artigo, Gaspar (2018) complementa esta definição e traz ainda as 

vantagens de se operar o swing trade; por não haver diversas operações diárias, há 

menor necessidade de tempo monitorando o andamento do mercado por parte do 

investidor. Bulkowski (2013) cita os mesmos benefícios, complementando ainda a 

oportunidade de tempo para olhar melhor outros papéis da bolsa, analisar a carteira, 

ou mesmo ter uma segunda atividade de renda. 

 

Observa-se por fim que os custos das operações de swing trade são menores 

devido ao número de negócios em si (compra e venda) e a incidência de imposto de 

renda (IR) sobre os lucros reduzida, 15% ao invés de 20%, se comparados a 

operações que são iniciadas e encerradas no mesmo dia – day trade (BRASIL, 

2004). 

 

 

2.1. Swing trade – por quê?  
 

 

Bassal (2008) complementa as definições anteriores de swing trading como a arte e 

a ciência de lucrar com papéis nas oscilações de preços no curto prazo. É uma das 

formas como indivíduos, instituições e fundos de hedge9 operam o mercado. Estes 

investidores já possuem um sistema de trade bem definido e não desperdiçam 

chances quando detectam uma oportunidade de baixo risco, um possível movimento 

significativo pode gerar de lucro, seja apostando em uma alta ou mesmo em uma 

baixa para ganhar (operar a descoberto). Este autor ainda ressalta que, raramente 

investidores estão posicionados ao máximo, ou seja, sempre há uma parcela do 

capital “em caixa”, pronta para qualquer nova chance que possa surgir. 

 

                                                            
9 Hedge: tipo de operação que visa a proteção do valor futuro de um ativo financeiro (ITAÚ, 2019). 
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Muito se diz que mercados são cíclicos, ora estão em alta e em outros momentos 

em baixa (OWEN; GRIFFITHS, 2006). Há diversos fatores que, no longo prazo, 

fazem com que tais ciclos apareçam, tais como (ALLIANZ, 2010) o esgotamento da 

exploração de uma tecnologia, o alto nível de capital financeiro, período de grave 

recessão e transformações sociais/institucionais. Com alguma técnica e disciplina é 

possível “surfar” essas ondas e obter bons lucros financeiros. Podemos ver 

claramente estas ondas cíclicas retratadas no gráfico abaixo, ao longo de longos 

períodos do índice S&P 500. 

 

 
Gráfico 3 – Long waves of prosperity. A view of S&P 500 over the decades. 
Fonte: Allianz (2010, p.6). 
 

Apesar dos ciclos demonstrados acima considerarem o espaço de várias décadas 

entre si, poderíamos visualizar a mesma forma de curva em outros tempos gráficos, 

caso se fosse possível aproximar a escala, inclusive no prazo intradiário (VELEZ, 

2008). Ou seja, é possível operar o swing trade em tempos menores observando 

oscilações similares que irão compor estas curvas. 

 

O que se sabe é que os valores dos ativos no curto prazo são regidos pela lei da 

oferta e procura, que tendências se mantêm até que haja um sinal de mudança 

(GODOY et al., 2007). Com base nisso e na disponibilidade para operar, cabe ao 

investidor definir o tempo gráfico que melhor adaptará a sua rotina diária/semanal, 

ambições, aversão a risco e critérios operacionais. 
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Na estratégia de swing trade também é possível capturar movimentos mais curtos, 

dentro de um canal, onde preços estão estagnados em uma espécie de retângulo, 

com poucas e repetidas oscilações, aguardando o sinal de rompimento 

(BULKOWSKI, 2013). Enquanto não há esse rompimento e definição de nova 

tendência de alta ou baixa, o lucro obtido virá com os curtos movimentos entre o 

suporte e resistência (pontos mais altos e baixos) deste canal, mas há aqueles 

investidores que preferem entrar apenas em ativos que estejam claramente em uma 

tendência, com vistas a capturar uma onda maior. 

 

Autores citados neste trabalho defendem que operar em períodos de poucos dias 

traz vantagens em comparação do que simplesmente comprar e manter uma 

posição (buy and hold), e em muitos casos é uma verdade. Não se trata de uma 

regra, mas podemos comprovar que faz certo sentido ao analisar o exemplo do 

gráfico 4, quem operou o Ibovespa entre setembro de 2010 a setembro de 2017 na 

estratégia buy and hold não obteve qualquer lucro em 7 anos, mantendo-se ao final 

no mesmo patamar inicial, algo próximo a 71.000 pontos. Ao passo que os 

investidores que conseguiram ‘surfar’ as ondas menores obtiveram ótimos lucros, 

mesmo nos momentos em que a tendência do índice era de baixa.  

 

 
Gráfico 4 – Ibovespa diário, evidenciando o mesmo patamar entre setembro/2010 e setembro/2017. 
Fonte: Economática (2019). Elaborado pelo autor. 
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Velez (2008) corrobora em seu livro o pensamento que devemos aproveitar 

justamente as pequenas ondas, pois hoje o mundo se move rapidamente, novas 

tecnologias são desenvolvidas e implementadas a todo o momento, desta forma 

uma empresa de capital aberto que hoje faz sucesso com determinado 

produto/serviço, amanhã pode se tornar obsoleta, fato que ‘matará’ quem pratica a 

estratégia de buy and hold. O autor defende que o prazo operacional do swing trade 

é ideal para o negociador tomar decisões informadas, inteligentes e que o prazo é 

seguro para evitar ser pego na maioria dos contratempos que surgem nos 

noticiários. 

 

Após o investidor avaliar o próprio perfil e demais características citadas, em 

especial o tempo disponível para acompanhar o mercado, precisa decidir se 

enquadra-se como (MCCALL; WHISTLER, 2009): um trader de curtíssimo prazo, 

que carrega a tensa obrigação de ter que encerrar todas as posições no mesmo dia 

(day trader). Em geral só os investidores profissionais trabalham desta forma, já que 

a meta é muito mais arrojada e difícil de ser alcançada, confirme também diz 

Bulkowski (2013). Há ainda aqueles que são adeptos do longo prazo (position 

trader), estes acompanham o mercado à distância, seja por se identificar melhor com 

este perfil ou mesmo por falta de tempo. Os position traders podem pegar um grande 

movimento, com vantagens de terem menores custos operacionais. E, por fim, 

voltamos a McCall e Whistler (2009), que citam os atributos dos swing traders, cujos 

padrões e características de trabalho já foram amplamente apresentadas aqui, é o 

meio termo entre os extremos no que diz respeito a prazo e riscos operacionais. 

 

A baixa exigência de tempo e mesmo flexibilidade, podem ser determinantes para a 

opção por este método de operar o mercado (swing trade). Em geral, estas pessoas 

possuem ocupações distintas e possuem pouco tempo para se dedicar a este tipo 

de atividade. Bassal (2008) afirma que a maior parte das pessoas que operam este 

modelo na verdade não têm tempo mesmo durante o dia para acompanhar e 

executar as entradas e saídas em tempo real, estas pessoas muitas vezes fazem 

uso do período noturno, ou finais de semana, para estudar os movimentos 

pretendidos, elaborar suas estratégias de possíveis entrada e saídas de posição, e 
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deixar ordens “na pedra”10. Importante frisar que o retorno obtido ao se investir em 

renda variável não possui qualquer relação com o número de horas dedicadas ao 

trade, mas sim na qualidade de suas escolhas e método (BASSAL, 2008). Ou seja, 

não é porque o investidor ficou poucas horas acompanhando o mercado que terá um 

lucro menor do que aquele que acompanha todos os movimentos da bolsa, ao vivo. 

 

 

2.2. O básico de gráficos 
 

 

Não é propósito deste trabalho explicar conceitos básicos precedentes ao uso do 

método de Oliver Velez. Entretanto, dado ser fundamental, tais conceitos serão 

brevemente abordados. Com isso, após a leitura deste trabalho, mesmo um 

investidor novato terá a bagagem mínima suficiente para dar os primeiros passos no 

mundo da bolsa de valores. 

 

Em primeiro momento pode parecer estranho aos que não conhecem o sistema de 

velas japonesas, mas trata-se de um método muito simples e inteligente, totalmente 

visual, onde cada barra transmite uma série de informações, tais como: preço de 

abertura, de fechamento, maior e menor preço negociado. Não somente isso, há 

padrões de candles bastante significativos, a ponto de existir estudos que baseiam 

sua metodologia de operação exclusivamente na interpretação dos padrões das 

barras e sua cadeia (DEBASTIANI, 2007). Tais estudos indicam uma possibilidade 

de que determinadas combinações e características precedem possíveis 

movimentos no curtíssimo prazo e estas podem ser indicativos a serem usadas na 

definição do momento de entrar ou sair de uma posição. 

 

Podemos verificar as características de um candle padrão na figura 1, a seguir. 

 

                                                            
10 Deixar uma ordem “na pedra” é termo informal de mercado usado quando o investidor configura e 

lança no home broker uma ordem pré-programada para ser executada no momento que 
determinada condição de preço for atingida por um ativo. 
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Figura 1 – Entendendo o candlestick. 
Fonte: Adaptado de Nisson (2001). 
 

Os candles apresentados na figura 1 podem ter outras configurações de cores, tais 

como corpos verdes ou vermelhos, sinalizando uma alta ou indicando uma baixa, 

respectivamente. E ainda, outros formatos menos usuais, com alterações também 

na aparência do corpo. 

 

É nítido verificar como este sistema traz vantagens se comparado a um simples 

gráfico de linha contínua, que informa tão somente o valor de fechamento do 

período. O gráfico de linha não dá informações de como foi o desenrolar de 

determinada negociação, se houve forte queda e posterior recuperação, se o preço 

subiu, mas não se sustentou e recuou, ou se ocorreu grande amplitude positiva e 

negativa ao longo do dia, mas o preço fechou no mesmo patamar da abertura, 

detalhes relevantes que indicam, neste último exemplo, uma indecisão e igualdade 

de forças entre compradores e vendedores. Em todos estes casos, seria impossível 

obter tais informações por meio de um gráfico do tipo linha. 

 

Conforme apresentado, cada candle é a representação visual dos negócios 

fechados de certo ativo, em determinado período de tempo. Já uma sequência de 

candles nos dará uma rica interpretação das características de preço e volatilidade 

do ativo. A depender do tempo gráfico escolhido, cada barra pode representar desde 

1 minuto até 1 ano. Para operações de swing trade usualmente utiliza-se o tempo 
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gráfico diário, mas seria possível considerar o semanal e/ou o de 60 minutos para de 

fato operar, ou ainda usar estes tempos diferentes para confirmar e/ou reforçar a 

execução de entradas e saídas (LEMOS; CARDOSO, 2010). Veremos mais a frente 

como isso se encaixará no método a ser analisado. 

 

Independentemente do tempo gráfico escolhido, além de observados padrões muito 

similares entre si, as curvas apresentarão visualmente outras mesmas semelhanças 

características, tais como suporte, resistência, tendências, prováveis congestões, 

etc. (VELEZ, 2008). A seguir, apresentaremos no gráfico 5 o exemplo de uma 

sequência real de candles, neste exemplo cada barra corresponde a 1 dia e estão 

evidenciadas as médias móveis (linhas finas e contínuas que formam ondas). 

Repare que o tamanho de seu corpo determina a força do movimento. Existe ainda a 

possibilidade de gaps11 entre as barras, fato que gera oportunidades de negócios. 

 

Em outras palavras, considerando que um candle oferece a possibilidade de 

visualizar a variação da faixa de negociação ao longo do período individual, estas 

barras de fato consagram o lado que teve dominância de força e ‘venceu’ o 

momento, compradores ou vendedores, podem ainda demonstrar que houve apenas 

igualdade de forças. 

 

 
Gráfico 5 – Sequência de candles com médias móveis aritméticas de 20 e 60 períodos, em um gráfico 

diário do Ibovespa, ao longo de 2017. 
Fonte: TradingView (2019). Adaptado pelo autor. 
                                                            
11 Gap é um hiato entre dois candles, um ‘vazio’, uma descontinuidade. Ocorre quando o valor de 

abertura está fora da faixa de negociação de preços vista no candle anterior, podendo ocorrer 
tanto para cima (gap de alta) quanto para baixo (gap de baixa). 
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Neste gráfico 5 é possível afirmar e evidenciar diversas outras constatações, 

respaldadas por Velez (2008), tais como: 

 Topos e fundos ascendentes, entre julho e meados de setembro de 2017, 

indicando forte e consistente tendência de alta; 

 Grande suporte pouco acima de 60 mil pontos, região que foi testada duas 

vezes; 

 Região ao redor de 69 mil pontos serviu de resistência por algumas vezes, para 

então ocorrer o rompimento, no mês de agosto de 2017. Uma grande resistência, 

após ser consolidado o rompimento, passa a servir como relevante suporte dos 

preços; 

 Médias móveis simples de 20 e 60 períodos, que em conjunto indicam a 

tendência dos preços. 

 

Tais médias móveis são formadas pelo preço de fechamento dos últimos períodos 

as quais abrangem. São chamadas de móveis, pois a cada nova barra (seja qual for 

o tempo representam), essas médias são atualizadas contemplando, de forma 

automática, sempre as “XX” últimas barras imediatamente anteriores a que se está 

considerando. Além da tendência, médias móveis também dão ideia do movimento 

que preços podem fazer, quando estão muito abertas, distantes uma da outra 

(VELEZ, 2008). A parametrização dos períodos de dias, configurações particulares e 

estilos deste indicador são recursos que podem ser facilmente personalizados no 

software de plataforma gráfica, home broker de qualquer corretora, e mesmo 

aplicativos de celular. 

 

A sinalização de mudança de tendência com base no cruzamento das médias 

móveis se dá no momento em que a média “mais rápida” (com menor número de 

dias, no caso 20 dias) cruza a média “mais lenta” (maior número de dias, 60 dias). 

Ao cruzar “para cima” e ambas apontarem na mesma direção, a média mais lenta 

indica possíveis períodos de novas altas no curto prazo, e ambas para baixo 

indicativo de possíveis novas quedas à frente. Obviamente não se deve usar este ou 

qualquer outro único indicador isoladamente como recurso determinante do 

momento de compra ou venda, é bastante arriscado já que nenhum indicador é 

totalmente preciso, médias móveis são passíveis de indicar falsos sinais (KENNEDY, 

2009). Ideal que o setup utilizado contemple diversos parâmetros, indicadores com 
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baixo grau de correlação entre si, e, no momento que a maioria destes convergir 

para o mesmo ponto, teremos um sinal mais confiável. Velez (2008) ratifica a 

importância de não se prender a um único indicador, ou ainda, tentar trabalhar com 

um número grande deles, mas sim um número mínimo razoável que possa dar 

indicações com certo grau de assertividade. Ter muitos indicadores irá apenas poluir 

a tela e confundir as percepções do investidor. Importante verificar a melhor forma 

de adaptar cada tipo de indicador ao ativo em questão. 

 

Outras características que devem ser observadas em um gráfico serão apresentadas 

à frente, no detalhamento do método de Oliver Velez. 

 

 

2.3. Entendendo o método Oliver Velez – swing trading 
 

 

A metodologia proposta por Velez (2008) é composta de uma série de critérios de 

análise gráfica, que juntos formam um setup capaz de sugerir momentos oportunos 

para entrada e saída de posições em ativos financeiros, aplicável em qualquer tipo 

de ativo, mercado e tempo gráfico. Esta metodologia é uma possibilidade que visa 

eliminar o fator emocional no momento da decisão, deixando de lado o achismo e o 

sentimento, adicionando fundamento nas operações, pois considera que os 

mercados são cíclicos e que existem tendências (LEMOS, 2016). Os movimentos 

futuros do mercado não podem ser previstos, ninguém pode dar a certeza do que 

acontecerá em qualquer tempo a frente do agora. Entretanto, Lemos (2016) acredita 

que os elementos citados anteriormente, em conjunto, geram padrões de 

comportamento que oferecem alguma previsibilidade do que pode vir à frente. 

 

A ‘bolsa’ como chamamos é o local organizado onde investidores e instituições 

negociam compra e venda de ativos financeiros. Há muitos entusiastas e 

despreparados operando (SETTI, 2019). Estas pessoas têm dentro de si 

sentimentos de medo, ganância e incerteza muito intensos, e é isso que Velez 

(2008) busca explorar, atitudes de pessoas que se deixam levar pelo lado 

emocional, fazendo escolhas equivocadas. Quando descobrimos o momento que 
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pessoas terão estes sentimentos ao extremo será a hora exata que surgirão as 

melhores oportunidades de negociação. 

 

Ocorre desta forma, em momentos de euforia, um negociante vende sua ação a 

outro, com ainda mais ganância em querer lucrar o que todos os posicionados estão 

ganhando. Neste hipotético mercado aquecido, logo depois o negociante que 

acabara de efetuar a compra consegue repassar a dita ação a um valor superior do 

seu custo, e assim o ciclo se repetirá com velocidade, até que não haja mais no 

mercado certeza se o preço de tal ação pode continuar tão alto e não surja mais um 

novo comprador disposto a oferecer um valor superior ao último praticado. Quando 

isto ocorre e a incerteza está presente, este negociante se dá conta que fez um ato 

precipitado e o medo se apresentará. Em seguida, este último comprador tentará se 

livrar da ação, pois não vê mais possibilidades de ganho. Para isso, será necessário 

baixar o valor até que surja outro interessado. A partir de então o ciclo passa a ser 

invertido, com os valores se deteriorando a cada venda, pois há uma incerteza no 

mercado. A missão proposta por Oliver Velez é buscar identificar quando estão 

esgotando compradores e vendedores, em cada extremo dos preços e associar isto 

a tendência de preços. O método considera não somente lucrar com a alta dos 

preços, mas também com a baixa, ganhar em ambos os cenários. 

 

 

2.3.1. Analisando gráficos à luz do método de Oliver Velez 

 

 

O método que estudaremos considera o tempo diário como principal, quase a 

totalidade dos casos. Entretanto, eventualmente é indicado analisar a carteira e 

possíveis negócios também no gráfico mensal, pois este tempo é excelente para 

trades de prazo maior. Para encontrar tendências de prazo mais longo, é necessário 

olhar o gráfico sempre na mesma configuração. O mesmo vale para o período 

semanal. Médias móveis simples de 20 e 60 períodos são indispensáveis para 

ajudar a identificar tendências em qualquer tempo gráfico, a partir daí podemos 

investigar mais a fundo se o sinal pode ser a indicação de um bom negócio (VELEZ, 

2008), com base no que será apresentado. Em certos momentos, quando o mercado 



30 

está parado, não é possível identificar entradas no gráfico semanal ou no mensal, 

mas oportunidades também surgem no gráfico diário. 

 

É preciso ter olhos bem treinados para buscar padrões gráficos nos candles. No 

exemplo a seguir, em barras que tenham abertura e fechamento próximos, a cor do 

corpo não é tão relevante, mas sim a posição e tipo da cauda (também chamada de 

sombra ou pavio). Obviamente neste exemplo da figura 2 é possível verificar que a 

primeira e a quarta barra são exemplos de otimismo de compradores, no caso da 

primeira por ser uma grande barra de força, totalmente cheia e na quarta por ter o 

fechamento junto a máxima do conjunto.  

 

 
Figura 2 – Candlesticks vencedores. 
Fonte: Adaptado de Velez (2008). 
 

Seria proveitoso abordar o significado de cada candle existente (ou sequência 

deles), porém, são dezenas de configurações e este não é o ponto mais relevante 

para a aplicação do método em questão. Debastiani (2007) e Nisson (2001) dedicam 

extensas e relevantes obras com foco neste tipo de estudo e método para operar o 

mercado. 

 

O segundo item que este método considera em um gráfico é o indicador Commodity 

Channel Index (CCI), que deve ser ajustado para considerar 5 períodos. O propósito 

do indicador CCI é buscar indícios que possam responder à pergunta: o preço de 

determinado ativo está em um nível que pode ser associado a um pico ou a um vale 

(NELOGICA, 2019)? É um indicador voltado para operações de curto e médio 

prazos. A seguir verificamos exemplos considerados por Oliver Velez, como sinais 

de compra ou venda. 
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Figura 3 – Indicador Commodity Channel Index (CCI) sinalizando possíveis oportunidades de compra 

ou venda. 
Fonte: Adaptado de Velez (2008). 
 

O indicador CCI varia entre -100 e +100, porém não se limitando a tais patamares. O 

momento ideal para compra, baseado no CCI, ocorre idealmente quando estamos 

abaixo de -100 e retornando, rompendo este valor de volta “para cima”. De forma 

inversa se dá o sinal de venda, situações estão evidenciadas na figura 3. Ao romper 

de volta estes patamares de -100 ou +100 o CCI indica que o ativo está em 

movimento forte, e que deve prosseguir nesta tendência por algum tempo 

(NELOGICA, 2019). Neste mesmo pensamento, considera-se que ativos por vezes 

têm seu preço esticado devido ao efeito de grandes compradores/vendedores 

atuarem, mas que após certo tempo retornarão aos seus pontos de equilíbrio 

(valores médios). Em softwares gráficos, é possível associar este indicador 

acompanhando o gráfico de velas e demais indicadores, de forma sobreposta e 

simultânea, dia-a-dia na mesma tela, com isso teremos um horizonte mais claro do 

que fazer ou não. 

 

Novamente, o terceiro item que será abordado neste conceito são as médias 

móveis, já citadas. Tratam-se dos mais simples indicadores, porém, nos dão 

informações bastante objetivas e valiosas. A interpretação das médias ou qualquer 

outro indicador isoladamente jamais deve ser um sinal para enviar uma ordem, mas 

apenas um aviso se a operação pode ou não ser considerada.  

 

O próximo e último ponto a ser observado em um gráfico pelo método de Oliver 

Velez é o volume financeiro. A compreensão do montante de dinheiro que 
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movimentou a ação, em conjunto com o preço de fechamento da respectiva barra, é 

um fator bastante relevante a ser analisado, já que juntos e sendo ambos 

expressivos, possuem a capacidade de evidenciar a entrada de grandes 

compradores no papel, consequentemente o início de uma mudança de patamar dos 

preços ou mesmo a reversão de tendência (VELEZ, 2008). Ou seja, quando esta 

tendência positiva caminha junto com o aumento do volume, ambos cada vez 

maiores a cada nova barra, significa que este é um movimento altista de força 

considerável, que deve ser considerado pelo trader. Já em situações de congestão, 

aos preços de aproximarem de um suporte ou resistência, caso associado a uma 

grande variação de volume pode indicar a chegada de rompimento, o início de nova 

fase do papel.  

 

Concluindo, os indicadores necessários para se operar a metodologia proposta por 

Velez (2008) são estes apresentados acima: monitoramento da sequência de 

candles, observação do indicador CCI, médias móveis de 20 e 60 períodos, além do 

volume financeiro. A observações destes aspectos são suficientes para obtermos a 

indicação se determinado papel está em que tipo de tendência, de alta, baixa ou 

lateralização. Nos exemplos simulados à frente entenderemos na prática o 

funcionamento e a integração destes indicadores. 

 

 

2.3.2. A formação dos gráficos e a direção do mercado 

 

 

Conforme anteriormente explicado, os preços de um ativo são cíclicos e tais curvas 

se repetem ao longo do tempo (OWEN; GRIFFITHS, 2006 e ALLIANZ, 2010). Velez 

(2008) alerta para a importância de não entrar em uma posição no tempo errado do 

ciclo e cita que 65% das perdas em operações ocorrem somente pelo fato do 

negociador escolher indevidamente o momento de abrir uma posição, ou seja, 

comprar uma ação enquanto ainda é evidente a tendência de baixa dos preços.  

 

Uma vez compreendido e dominando seu método, raramente o trader se encontrará 

no lado errado do mercado. Evidente que a curva apresentada na figura 4 é uma 

média suavizada, se pudermos ampliar e visualizar esta linha em uma condição 
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situação real, perceberíamos ciclos menores dentro de um maior, repetindo a 

mesma sinuosidade, uma dentro da outra, ao olhar o prazo menor.  

 

 
Figura 4 – Padrão de oscilação de preços. 
Fonte: Adaptado de Velez (2008). 
 

De acordo com Velez (2008), o que faz o preço de uma ação parar de cair em 

determinado ponto é o esgotamento dos vendedores, pois sempre haverá um 

número finito de compradores e vendedores. No momento que não há mais alguém 

disposto a se desfazer da posição teremos a figura do “fundo” no gráfico, região que 

se forma um grande suporte dos preços e é difícil cair a partir daí. Em seguida e por 

algum tempo ocorre uma estagnação, não há mais vendedores e os compradores 

prudentes não se interessam por um papel que vem em queda livre e está no fundo. 

A partir do instante que estes compradores perceberem a oportunidade, os preços 

começarão a subir. Logo em seguida, à medida que preços sobem, operadores de 

curto prazo começarão a comprar e vender novamente, porém, mesmo com alguma 

pequena queda ao longo do progresso, os compradores conseguirão manter 

(preços) mínimos cada vez mais altos, ascendentes, dia após dia. Entramos assim 

no estágio 2 da figura anterior, onde gananciosos e novos compradores terão 

grande interesse ao perceber que se iniciou uma evidente tendência de alta. 
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Passada a subida acentuada, uma ação em questão entrará em nova consolidação, 

quando chegar próximo ao seu ponto de resistência, movendo-se lateralmente. Da 

mesma forma que ao chegar um fundo os preços param de cair por falta de 

vendedores, neste caso preços não subirão mais pelo esgotamento dos 

compradores em continuar o ritmo do rally. Não há uma queda imediata dos preços 

porque o papel está muito forte e otimista. Em geral, ocorre esta pequena pausa, 

que pode ser um fôlego para que a tendência primária (estágio 2) seja retomada. 

Ocorre que também pode não haver a continuação da alta, mas sim a entrada no 

estágio 4, nestes casos vendedores terão mais força que compradores e veremos 

topos (preços máximos de um candle) cada vez mais baixos.  

 

Não há prazos mínimo e máximo que cada estágio pode perdurar, mesmo se 

tratando de estágios 2 e 4. Velez (2008) diz que muitos novatos na bolsa acumulam 

grandes perdas ao visualizar uma queda expressiva e tentar abrir logo em uma 

posição de compra, acreditando que já caiu o bastante, sem esperar o sinal claro 

que a tendência mudou. O autor propõe que swing traders não precisam correr 

riscos desnecessários e tentar adivinhar o rumo do papel, basta apenas não se 

antecipar, mas sim aguardar os próximos movimentos e sinais que possam indicar o 

término da queda prolongada. O mesmo vale para longos e fortes movimentos de 

altas nos preços. 

 

Considerando a hipótese que o 4º estágio (figura 4) se instalou, a emoção e o medo 

tomam conta dos sentimentos daqueles que lá estão comprados. A partir daí o ciclo 

poderá se repetir, trazendo boas oportunidades de lucros em uma próxima onda. Ou 

seja, entender esse movimento e saber em que estado o preço se encontra em um 

ciclo será determinante para o resultado (VELEZ, 2008). Não há outra maneira de 

ser bem-sucedido no mercado sem identificar claramente o momento correto de 

entrar e sair de uma posição, seja esta posição comprada ou vendida. Podemos 

verificar na figura 5 estes pontos na curva. 
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Figura 5 – A única forma de ganhar ou perder. 
Fonte: Adaptado de Velez (2008). 
 

Pode parecer estranho, mas o autor do método afirma que muitos negociadores de 

fato suportam toda a grande queda do estágio 4 e, quando enfim chegam ao fundo e 

terão a chance de recuperar um pouco, estão já sem paciência e acabam não 

suportando tamanha dor, encerram a posição com tremendo prejuízo. Isto ocorre em 

especial porque novatos não usam um importante e indispensável recurso de 

proteção do capital investido chamado stop loss.  

 

Toda posição aberta deve ter um stop programado em sua estratégia de 

gerenciamento, seja esta uma parada por perda, ganho ou ainda pelo tempo 

decorrido. É uma ação defensiva que garante a sobrevivência no mercado, não 

devendo, jamais, ter seu nível reprogramado ao longo do trade para um nível abaixo 

do inicial pré-estabelecido, pois é um erro psicológico que investidores sérios não 

cometem (ELDER, 2011). Assumir o stop é doloroso, em especial a um iniciante, é a 

afirmação da derrota e do prejuízo financeiro. Entretanto, perder faz parte do jogo, 

todos perdem, o importante é que ao final os ganhos financeiros superem as perdas, 

consagrando um sistema como sustentável. 

 

Velez (2008) define tendência de alta por uma sequência de candles onde os pontos 

baixos (mínimos) são cada vez mais altos em relação as barras anteriores, mas 

também, associado a médias móveis simples de 20 e 60 períodos crescentes, com 
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distância consistente entre si, momento em que os preços estão dominados pelos 

compradores, e vice-versa para a tendência de baixa, vide gráfico abaixo. 

 

 
Gráfico 6 – Exemplo de tendência de alta definida, com indicadores CCI e volume financeiro. 
Fonte: Adaptado de Velez (2008). 
 

Observe que em tendências de alta, preços estão cada vez maiores, porém ainda 

assim oscilando quando observados no micro prazo. Ao longo deste estágio 2 

haverá recomendações de compra que surgirão, pois, uma tendência é mantida até 

que uma quebra dela ocorra (GODOY et al., 2007). O inverso é válido para 

tendências de baixa, onde as recomendações de venda aparecerão no estágio 4. 

Neste momento de clara definição de tendência (estágios 2 e 4 do ciclo) Velez 

(2008) diz que não devemos nos preocupar se devemos ou não abrir em uma 

posição, mas apenas quando o faremos. 

 

Ainda no gráfico 6, considerando a clara tendência de alta e forma como os preços 

respeitam a média móvel de 20 períodos, tal como se um suporte a fosse, é possível 

cogitar compras também nestes pontos, pelo método de Velez (2008). 

 

Em geral, investidores são otimistas e tendem a buscar mais tendências de altas nos 

preços, isso se torna uma barreira para operar posições vendidas, ou seja, lucrar 
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também com o movimento contrário, a baixa dos preços. Entretanto, é uma 

oportunidade que não pode ser desperdiçada pelo negociador (caso esteja dentro 

dos critérios deste método), mas sim com prudência, será uma chance a mais de 

lucrar. 

 

Concluindo o terceiro cenário, muitos negociadores também preferem não operar 

quando um papel está em uma congestão, andando “de lado”, por acreditar que o 

lucro não será tão grande. É um momento onde há equilíbrio de formas entre 

compradores e vendedores, de maneira que preços oscilam dento de zonas muito 

bem definidas de suporte e resistência, formando uma espécie de canal. Podemos 

ver a seguir um exemplo de lateralização dos preços, onde também é possível 

auferir bons lucros. 

 

 
Gráfico 7 – Exemplo de tendência lateral, com pontos de entrada e saída definidos. 
Fonte: Adaptado de Velez (2008). 
 

O que foi apresentado até então é a essência do método. A seguir entraremos nos 

detalhes operacionais.  
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2.3.3. O setup de compra e venda de Oliver Velez – Swing Trade 

 

 

Definidos os atributos de gráficos, em uma tendência bem definida, o método de 

Velez (2008) considera que todos os pullback são pontos que compras devem ser 

consideradas (idem para as vendas). Já Bulkowski (2013) afirma em sua obra que o 

valor de uma ação em movimento de alta tenderá a retornar ao preço médio anterior, 

o que classifica como pullback, ou seja, é um movimento de correção onde o preço 

tem um pequeno retrocesso após o rompimento de uma resistência. Bulkowski 

(2013) percebeu ainda em uma análise que este tipo de retração e continuidade do 

movimento ocorre com uma frequência bastante elevada, geralmente em 69% dos 

casos. 

 

 
Figura 6 – Exemplo de tendência de alta, evidenciando os retrocessos (pullbacks) e pontos de 

entrada. 
Fonte: Adaptado de Velez (2008). 
 

Esta é uma curva modelo, que não é vista nesta perfeição em momentos reais. 

Neste exemplo há um grande movimento de alta (estágio 2), fundos cada vez mais 

altos. Novamente, em uma visão ampliada desta onda, perceberemos a existência 

de sinais dos demais estágios, 1, 2, 3 e 4. A combinação dos estágios em cada onda 
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dará a indicação do exato ponto de formação do pullback, momento que 

possivelmente será o retorno da continuidade do movimento principal e que deve ser 

considerado. 

 

Continuando este raciocínio, quando estamos em um macro estágio 2 e em uma 

tendência definida de alta, é esperado que ocorra um micro movimento de 

retrocesso. Nesta situação, a metodologia proposta por Velez (2008) diz que 

devemos simplesmente observar e aguardar o que irá se suceder. Na micro-onda, 

após o estágio 3, ficaremos atentos, pois é esperado que no estágio 4 (pullback) 

novos compradores atentos ao potencial de subida gerem demanda em volume 

suficiente para dar início a um novo movimento de alta, ou seja, o estágio 1 se 

repetirá, ao invés do início do 4. Com isso, o momento ideal do setup de compra se 

dará quando, dentro do macro estágio 2 identificarmos o micro estágio 2. Em uma 

situação de venda será a situação inversa, neste caso o sinal ideal de venda se dará 

ao encontrar o micro estágio 4 dentro do macro estágio 4. 

 

O método de Velez (2008) detalha que a melhor formação de um pullback, 

transformando-se em um futuro sinal de compra, deve ocorrer ao longo de três ou 

mais dias, onde estes dias sejam períodos de queda no preço de fechamento 

(barras pretas ou vermelhas) ou máximas de preços cada vez menores ao longo 

destes dias, entretanto, não necessariamente ambas as condições juntas. Se as 

mínimas das barras também forem menores a cada dia será um argumento opcional 

a mais que contribuirá para as chances de sucesso da operação. O autor acredita 

que três ou mais dias são suficientes para gerar “dor” em certas pessoas que estão 

compradas, que montaram posição no auge dos preços e que após ver o recuo de 

vários dias seguidos, encerrarão suas posições, frustradas e decepcionadas. Quanto 

maior a queda, maior será a “dor” destas pessoas e a chance de encerrarem suas 

posições. Porém, com este recuo nos preços, novos compradores percebendo a 

tendência clara de alta (estágio 2) identificação a oportunidade de lucro e, desta 

maneira, terão a chance de formar o início de uma nova curva de alta. 

 

Entendidos os pontos do parágrafo anterior e se aprofundando na questão, o start 

de compra se dará no momento que a cotação ultrapassar a máxima do dia anterior, 

momento que teremos a sinalização de entrada de força compradora no papel (micro 
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estágio 2 dentro da macro-onda do estágio 2). Apresentaremos um exemplo na 

próxima figura de um hipotético ponto de entrada. Caso a abertura no dia seguinte 

se dê com um gap de alta será necessário avaliar se este é muito expressivo a ponto 

de inviabilizar a entrada, em geral, gaps de até 1,60% não são um problema 

(VELEZ, 2008). 

 

 
Figura 7 – Exemplo de formação de sinal de compra em uma tendência de alta. 
Fonte: Adaptado de Velez (2008). 
 

No exemplo apresentado, temos a suposta tendência de alta definida e em seguida 

uma correção, pois neste caso Velez (2008) cita que papel em questão pode estar 

sobrevendido e, na maioria das vezes, é difícil ocorrer mais de três a cinco quedas 

consecutivas. Além de preços de fechamento menores a cada dia, também mínimas 

cada vez menores ao longo do período. Apenas uma destas condições de redução 

já seria suficiente para considerar a compra, entretanto, ambos em conjunto 

potencializam a oportunidade. Supondo que não houve o acionamento da compra, 

cabe ao operador acompanhar os próximos dias, pois a condição está pré-

configurada nesta tendência de alta, aguardando tão somente a superação da 

máxima do dia imediatamente anterior. Para isso, não é necessário acompanhar a 

cotação o dia inteiro para efetuar a entrada, é possível deixar a ordem programada 

no home broker, mesmo antes da abertura do mercado. 

 

Outros aspectos precisam estar claros ao montar uma posição, além de 

simplesmente ter a definição do valor de entrada, são eles, segundo o autor:  

→ Qual o alvo que se espera atingir? 
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→ O que fazer caso o plano não dê certo? Qual a perda máxima que poderá ser 

suportada, se a operação for encerrada automaticamente por um stop loss 

previamente programado? 

→ Como o trade será gerenciado, do início até o fim? 

 

O mesmo autor ressalta que stop loss é uma proteção que, em hipótese alguma, 

deve ser ignorada, é o pior ponto onde estamos dispostos a ir (o máximo a perder). 

O negociador responsável não vai querer amargar um alto prejuízo, difícil de ser 

recuperado, comprometer o capital de operação, ou além, ficar emocionalmente 

preso a uma operação por não querer assumir o prejuízo e dar o braço a torcer, 

postergando a dor a níveis mais elevados. 

 

Definir a saída, caso dê errado, é a forma correta de evitar armadilhas psicológicas 

que afetam os amadores. Não se trata apenas de programar a saída, mas também 

saber como definir o exato e melhor momento que isto deve ocorrer. Em operações 

compradas, o stop loss estará exatamente abaixo da mínima da barra em que houve 

a entrada, ou a anterior a esta, o que tiver o preço mais baixo. Importante que seja 

considerado alguns centavos além no momento de programar a ordem de saída, já 

que em muitas situações o mercado pode respeitar a região estabelecida, mas por 

vezes ultrapassar poucos centavos desta exatidão, depois fazer o movimento 

esperado (VELEZ, 2008). É frustrante ver que o plano foi bem planejado, mas por 

uma diferença ínfima de alguns centavos a operação planejada não foi aproveitada. 

Existe um jargão de mercado que classifica este tipo de ocasião, se chama 

“violinada”, em alusão ao movimento rápido do arco que toca o instrumento, pois é 

desta forma que a cotação de preço faz, “derruba” os posicionados e depois se 

recupera, permitindo a entrada de novos investidores em um valor unitário mais 

baixo do papel. 

 

Repetindo o entendimento de Bassal (2008), não é o número de horas dedicadas ao 

trade que será o determinante para o tamanho do resultado, mas sim a metodologia 

usada e a qualidade das decisões tomadas. Cabe ao investidor ser bastante 

disciplinado ao setup (previamente validado) e prudente em seus atos, sob pena de 

perder o capital com escolhas equivocadas. Operar no mercado não deve ser visto 
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como um jogo ou mera diversão, por isto, Bassal (2008) recomenda a importância de 

uma eficaz gestão de risco, em nosso caso, o stop de segurança. 

 

Com relação ao alvo, o método cita que o primeiro objetivo é atingir o patamar da 

alta anterior, em uma situação de consolidação. Se tratando de uma tendência clara 

de alta, podemos esperar um movimento forte, que tenderá ir além deste patamar 

anterior e não vamos querer perder a chance de conquistar um grande lucro. Assim, 

definir qual será o alvo limite, até que ponto devemos segurar uma posição 

(comprada ou vendida), em uma situação de tendência definida, passa a ser um 

enorme desafio. Velez (2008) cita que muitos traders usam a tática da relação risco-

retorno, é uma taxa de recompensa pelo risco, cabendo a tolerância desta razão a 

cada investidor, seja 2 para 1, 3 para 1, etc. Ou seja, aquele que arriscou o seu 

capital almejando ganhar 6% e está disposto a perder 2% se enquadra na razão 3:1. 

 

É relativamente fácil encontrar um ponto de entrada no gráfico, mas definir 

previamente a estratégia de encerramento é determinante para saber se queremos 

sair com um lucro menor garantido e perder uma boa chance, ou, se devemos 

acreditar que se pode ganhar mais, sob pena de perder o que está conquistado (em 

andamento). Botelho (2009) cita o mesmo em sua obra: “temos uma tendência muito 

grande de realizar rapidamente os lucros”. Pensando em ganhos pessoais que foram 

perdidos pela má definição do alvo, após muitas tentativas e erros, Velez (2008) 

sugere o uso de múltiplos alvos para a saída de uma posição. 

 

Esse gerenciamento do alvo proposto por Velez (2008) permite incrementar os 

resultados, garantindo um mínimo lucro, enquanto outra parte da posição inicial 

continua no movimento, podendo maximizar o retorno total, ou, na pior hipótese (em 

caso de reversão dos preços), garantir que não haja prejuízo da operação global, 

considerando o resultado da parcela residual inferior ao lucro inicial garantido 

(graças à relação risco-retorno). Ou seja, podemos entrar de uma só vez em uma 

posição comprada ou vendida, mas sair em duas etapas, por exemplo, ou até três, 

caso o montante financeiro seja mais robusto. 

 

Assim sendo, o gerenciamento do trade irá considerar o stop loss inicial estipulado 

para os dois dias subsequentes à entrada. Já no terceiro dia iremos levantar o nível 
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desta proteção para o valor mínimo da barra anterior. O mesmo será feito no quarto 

dia, considerando a mínima do terceiro dia, e assim por diante, até este mínimo seja 

perdido e a saída automaticamente acionada. Às vezes os preços demoram a reagir 

e este é um artifício que visa preservar parte do lucro obtido, ao mesmo tempo em 

que também busca a maximização. O autor diz que, a depender da tolerância do 

negociador, é possível considerar ao invés da barra anterior, o valor mínimo 

encontrado nas duas barras anteriores, como alternativa para não engessar o 

método, deixando o papel ter uma zona de preço mais livre para trabalhar. É uma 

prerrogativa aos traders mais experientes e/ou arrojados. 

 

Em continuidade a figura 7, apresentada anteriormente, houve a condição que 

indicou o acionamento da compra pelo método de Velez (2008). Logo após entrar na 

posição já iremos definir a saída de segurança programada, caso os preços não se 

movimentem conforme o esperado.  

 

Se tratando de uma tendência definida e, considerando o que preconiza a teoria das 

ondas de Elliot (NEELY; HALL, 1990), o método de Oliver Velez também acredita 

que este alvo primário, o último topo recente, será facilmente superado. A partir de 

então, e nos dias que se seguirem, devem ser respeitadas as demais ações para 

preservar e maximizar os resultados, não permitindo que a emoção seja responsável 

por ações prematuras, infundadas e interfiram o desfecho da operação. 

 

 
Figura 8 – Exemplo de gerenciamento inicial do trade. 
Fonte: Adaptado de Velez (2008). 
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Enfim, considerando em conjunto os pontos explicados anteriormente, verificamos 

como seria a operacionalização completa do trade, em uma situação real do 

Ibovespa, ocorrida em abril de 2016. No gráfico seguinte (8) podemos verificar que: 

 Há tendência de alta, evidenciada pelas médias móveis de 20 e 60 períodos, 

ambas apontando para cima, além de barras com topos e fundos ascendentes; 

 No início os preços recuaram fazendo diversas barras com preços mínimos e 

máximos cada vez menores ao longo dos dias; 

 Considerando a tendência de alta e o recuo consecutivo de 3 ou mais dias, 

passamos a monitorar, aguardando um sinal para entrada de posição comprada, 

que ocorrerá na superação da máxima do dia anterior, momento indicado no 

gráfico aos 48.940,48 pontos; 

 Feita a entrada, imediatamente colocamos o stop de segurança no valor mínimo 

da barra que gerou a entrada ou na mínima do dia da entrada, o que for menor, 

neste caso 47.873,65 pontos; 

 O alvo primário será o último topo atingido, aos 52.261,94 pontos. Lembrando 

que, se estamos em uma tendência de alta, onde este patamar deverá ser 

facilmente superado, o que de fato ocorreu no exemplo; 

Um trader menos experiente poderia não segurar a operação por tanto tempo e 

anteciparia a saída, mas com o embasamento deste método poderíamos neste 

caso real a garantia da realização parcial de 50%, com lucro de 6,79% em 

apenas 2 dias de pregão; 

 Com a saída parcial garantimos certo lucro que, caso a operação recuasse e 

fosse encerrado no stop de segurança, abaixo do preço de entrada, ainda assim 

haveria bom lucro (2,30% no global). 

 

Os preços continuaram na tendência de alta. Entretanto, no exemplo em questão 

não foi possível maximizar este lucro, após a primeira saída o stop móvel foi 

acionado no momento que os preços caíram abaixo da barra do dia anterior, no 6º 

dia e o desfecho total foi de 6,94%, desconsiderados neste momento os custos 

operacionais e imposto de renda. 
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Gráfico 8 – Simulação de compra com base no Ibovespa diário, em abril de 2016. 
Fonte: TradingView (2019). Elaborado pelo autor. 
 

Com esta estratégia, o negociador terá embasamento metodológico suficiente para 

obter bons pontos de entrada. Quando a ação ainda estiver com força (tendência de 

alta), momento que amadores e gananciosos estão de olho para efetuar compras 

durante o rally, venderemos em um preço elevado, no exemplo em questão, em 

52.414,24 pontos. Feito isso, e ressalvadas as premissas de entrada, aguardaremos 

por uma nova oportunidade enquanto a tendência perdurar, o momento da dor de 

quem detém o papel, após sofrer com três ou mais barras de declínio, ocasião que 

pessoas encerrarão a posição, o que por sinal é exatamente o ponto que se forma 

ao final do gráfico, onde entraremos novamente, em um ciclo que tenderá à vitória. 

Na aplicação deste método verificaremos que de fato houve a entrada na barra 

seguinte a última apresentada na figura, e que gerou um novo lucro. 

 

Finalizando a exemplificação prática do setup apresentaremos neste momento novo 

exemplo, a tomada de posição vendida identificada no Ibovespa, em junho de 2018. 
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Neste caso, em operações de venda a descoberto, o lucro é obtido pela diferença ao 

alugar e vender uma ação para posteriormente recompra-la a um valor inferior e 

encerrar o aluguel. É uma operação perigosa, já que, em situações normais 

(compras apostando na alta dos preços) o maior risco é perder 100% do capital, 

porém em operações vendidas a perda pode ser ilimitada, por isto, usar stop de 

segurança nestes casos é ainda mais prudente e imprescindível. 

 

Neste exemplo de venda do gráfico 9, podemos observar: 

 Evidente tendência baixista por conta das médias móveis de 20 e 60 períodos 

com inclinação descendente, topos e fundos dos candles cada vez mais baixos 

ao longo dos dias; 

 Considerando a tendência e após quatro barras verdes de alta, houve 

acionamento do setup de venda, que foi iniciado na barra que rompeu para baixo 

em 77.243,91 pontos; 

 Imediatamente aplicamos o stop de segurança no patamar de 78.637,44 pontos; 

 Tal como previa o método, a tendência se manteve e já no segundo dia foi 

atingido o alvo primário em 75.336,89 pontos, com saída parcial de 50%, 

garantindo assim o mínimo para que na pior hipótese não houvesse prejuízo. 

Esta saída gerou uma variação de positiva 2,53% nesta primeira parte da 

operação, não foi tanto quanto no exemplo anterior, porém... 

 Com as indicações desta metodologia, após o segundo dia nosso stop de 

encerramento passa a ser móvel, sempre com base no valor mínimo da barra do 

dia anterior. Assim, permanecemos posicionados até o décimo dia, quando o 

stop móvel foi finalmente acionado pela perda da máxima da barra anterior, 

contemplando o trade com um forte ganho de 9,17%; 

 Observa-se ainda que, tanto na entrada quanto nas duas saídas o indicador CCI 

corroborou com os demais sinais, fato que promoveu uma maior segurança nas 

tomadas de decisão. 
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Gráfico 9 – Simulação de venda com base no Ibovespa diário, em junho de 2018. 
Fonte: TradingView (2019). Elaborado pelo autor. 
 

Em outras palavras, o objetivo proposto é entrar quando o papel estiver fragilizado, 

porém com potencial de continuar o movimento principal devido a tendência em que 

se encontra. Ressaltando que tanto faz, entrada em uma tendência de alta para 

operações compradas, ou em baixa para operações de vendas a descoberto, ou 

mesmo em canais de congestão. 
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2.3.4. Questões finais a respeito do método 

 

 

Em certos momentos pode não ser fácil identificar o momento de entrada em uma 

posição, por vezes as barras se apresentam fragmentadas, diferente do padrão 

estético do modelo apresentado neste trabalho. Isto pode dificultar um pouco o olhar 

menos treinado, mas não inviabiliza o trade. Velez (2008) diz que podemos 

considerar barras de corpo pequeno e com sutis gaps entre si, de tal forma como se 

fossem barras maiores imaginárias, com espaços preenchidos entre cada uma, 

desde que visualmente atendem aos demais requisitos do método. Neste caso, 

ainda que uma das barras se encontre fora do padrão, porém, caso seu corpo seja 

pequeno, podendo ter sombras superiores e inferiores, esta poderá ser considerada, 

novamente ressalvando os pequenos gaps. É uma alternativa que o autor classifica 

como conceito de barras de alcance estreito. Podemos verificar esta hipótese na 

figura 9, a seguir. 

 

 
Figura 9 – Conceito de barras de alcance reduzido, artifício para auxiliar a interpretação de candles 

fragmentados. 
Fonte: Adaptado de Velez (2008). 
 

Ainda que não sejam as barras de formato esperado, o autor deste método explica 

que a razão para considerá-las é bastante simples, estas pequenas barras em 

declínio de preços traduzem o mesmo sentimento de dor daqueles que estão 

comprados no papel, neste caso hipotético. Se a última barra for estreita denotará 
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que não já há muitos vendedores se desfazendo da posição, um possível indício que 

o movimento descendente está se encerrando, com chances de abrir para a 

chegada dos compradores. 

 

Podemos ainda verificar que não há como cravar padrões exatos de como podem 

ser estas barras. Trata-se de uma avaliação unicamente visual e só será válida caso 

apareça após movimento de vários dias em uma mesma direção, idealmente entre 3 

e 5 dias. Estes tipos de movimentos com barras de alcance reduzido, quando 

rompem uma resistência ou suporte, em geral se transformam em movimentos com 

bastante força (VELEZ, 2008). 

 

A metodologia proposta pelo autor não visa capturar os maiores movimentos 

possíveis, mas sim, ganhar o maior número de vezes, com constância, ganhos 

menores, que serão compensados com um volume maior. O autor exemplifica que, 

um amador poderá conseguir um grande movimento de alta, mas não terá essa 

sorte a todo o momento. Ao passo que um trader profissional terá muitas chances de 

lucrar valores menores, várias e várias vezes, capazes de gerar resultados mais 

robustos do que uma grande onda, vez por outra. Perder faz parte do jogo, mas o 

importante é ganhar mais vezes do que se perde, ambos com regularidade, algo que 

será obtido com boa disciplina a um método (VELEZ, 2008). 

 

Da forma já abordada, este método considera um prazo operacional que a maioria 

das pessoas interessadas em operar terá condições de executar (ou deixar 

programadas) suas ordens, em qualquer horário do dia ou noite, já que sequer exige 

acompanhamento em tempo real do pregão. Velez (2008) ratifica que, independente 

desta prerrogativa de horário, o trader interessado terá uma lição de casa a fazer. 

Ideal que todas as noites dedique alguns momentos para verificar o andamento de 

suas posições ao longo do dia, compradas e vendidas, bem como as demais em 

potencial que estão no radar, deixando tudo pronto para quando o mercado abrir, ou 

mesmo lançar de imediato as ordens no home broker. No caso de haver entrada em 

nova posição, o investidor precisará também definir o stop de segurança e o alvo 

primário, não podendo de forma alguma deixar a operação em andamento sem 

qualquer gestão e proteção. 
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Há softwares que podem ser parametrizados e auxiliar investidores na busca por 

papéis que apresentem determinadas condições gráficas ou técnicas, poupando 

tempo em pesquisas, já que são centenas de empresas listadas e abertas, em nossa 

bolsa de valores. Estes sistemas automatizados podem facilitar, mas não 

dispensarão a análise detalhada necessária para de fato tomar a decisão de entrar 

ou sair de uma posição. Ideal que sejam filtradas ações de baixa liquidez e/ou 

aquelas que possuem valor muito pequeno, já que nestes casos, mínimas variações 

correspondem a grandes impactos nos resultados (VELEZ, 2008). 

 

Considerando a imensidão de ações disponíveis para negociação na B3, o autor 

sugere outra forma de criar uma lista de interesse limitando-se às ações de 

determinados índices, não se limitando somente ao Ibovespa, mas também verificar 

outros disponíveis, tais como (B3, 2019): empresas de maior capitalização (MidLarge 

Cap – MLCX), de menor porte (Small Caps – SMLL), as 100 empresas mais 

negociadas e de maior representatividade (Índice Brasil 100 – IBrX 100), e vários 

outros. A relação de todos os índices disponíveis e as ações que compõe cada um 

deles pode ser facilmente baixada em formato de planilha no endereço: 

<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/acoes-por-indice> (B3, 2019).  

 

A dedicação em horas pode ser reduzida, ainda assim, o número de ativos que o 

trader optar por acompanhar estará diretamente ligado ao tempo que se pretende 

dedicar a este tipo de operação de monitoramento. Uma vez de posse dos papéis 

que estamos de olho, bastará olhar os acontecimentos ao final do dia, aguardar, dia 

após dia as barras de recuo e em seguida lançar a ordem, quando a condição 

atender os demais critérios do método. 

 

É importante que o negociador aguarde a hora certa de agir e também evite insistir 

com ações cujos gráficos não possuam situações bem definidas (VELEZ, 2008). 

Nesta condição devemos deixar de lado tais gráficos de difícil interpretação e 

idealmente buscar novos papéis, visualmente mais simples. A correta e veloz leitura 

de um gráfico, seus indicadores, é uma atividade, tal como muitas outras, que se 

aprimora com a prática, fato que dá vantagem competitiva aos mais experientes. 

Porém, o mercado é sempre soberano e não perdoa ninguém, por mais qualificado 

que seja, mas principalmente, é mais duro com aqueles que sequer sabem 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/acoes-por-indice
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interpretar seus sinais e funcionamento. Por estes motivos, Velez (2008) ratifica a 

importância da fidelidade às regras e tratar o trade como um business sério, não 

uma mera diversão.  
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3. METODOLOGIA 
 

 

Podemos entender método como um conjunto de atividades e tarefas de execução 

no intento de obter respostas de uma hipótese científica (LAKATOS; MARCONI, 

2017). Este será um estudo longitudinal, de abordagem positivista, baseado na 

exploração e observação de dados quantitativos, com o objetivo de confirmar a 

capacidade do método Oliver Velez em superar os resultados dos fundos 

administrados por gestores profissionais e mesmo tipo ativo. Determinaremos desta 

forma se este setup é ou não eficaz no mercado acionário brasileiro, com base na 

comparação dos retornos simulados de cada modalidade de investimento e mesmo 

do próprio índice principal da B3 em si. 

 

A metodologia a ser considerada na consecução desta pesquisa, dentre os critérios 

propostos por Vergara (2010), é classificada como, quanto aos fins, aplicada, pois 

terá finalidade de gerar conhecimento e testar o uso de um método, podendo de fato 

ser imediatamente posta em prática. E, quanto aos meios, será ex-post-facto, já que 

se refere a fatos ocorridos. 

 

 

3.1. Obtenção de dados e benchmark 
 

 

A fim de permitir uma comparação igualitária, serão confrontados os desempenhos a 

serem obtidos pelo método de Oliver Velez, em comparação a fundos específicos 

que operam o mesmo ativo (Ibovespa), sejam estes com estratégias meramente de 

replicar o índice da B3, ou com gestão ativa, visando à superação.  

 

O índice em si não pode ser negociado diretamente, mas consideraremos também a 

ETF (Exchange Traded Funds) negociada sob o ticker12 BOVA11, que faz este papel 

com enorme grau de aderência. Apesar de negociada via home broker, tal como 

                                                            
12 Código utilizado para consultar e negociar um ativo na bolsa de valores. Usualmente o ticker é uma 

abreviação do nome da empresa ou tipo de ativo, seguindo por números que indicam sua classe. 
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uma ação, se trata na verdade de um fundo. É um ativo de alta liquidez, que 

participará deste comparativo.  

 

Os dados necessários para o desenvolvimento deste trabalho são de domínio 

público e serão obtidos em fontes, tais como: software Nelogica ProfitTraining, 

portais de investimentos, sites de bancos e gestoras de fundos, por meio de suas 

lâminas de características e desempenho, site da B3, entre outros. Posteriormente 

estas informações serão tabuladas e trabalhadas em aplicativos apropriados, 

basicamente Excel e Power Point, para organização de planilhas, elaboração de 

cálculos, comparativos, quadros e gráficos necessários. 

 

Consideraremos uma ampla série temporal de 5 anos completos (2014 a 2018), 

período que engloba 1.324 dias de pregão, suficiente para responder a pergunta 

desta pesquisa. 

 

 

3.2. Critérios a serem considerados no desempenho 
 

 

Não será possível chegar ao resultado desta pesquisa tomando-se por base 

somente os percentuais de variação dos ativos, pois a compra e venda destas ações 

via corretora possui custos, tais como: emolumentos, taxas de liquidação, ISS, 

corretagem, imposto de renda (IR) retido na fonte, entre outros, que devem ser 

contabilizados, afinal, um fundo também possui taxas e estas estão comtempladas 

nos desempenhos apresentados pelas instituições gestoras. Além disto, outros fatos 

que podem alterar o resultado são, a eventual isenção do IR mensal recolhido 

manualmente, caso as vendas não superem o montante de R$ 20.000 no mês, e 

ainda, a possibilidade de compensar prejuízos acumulados no recolhimento do IR. 

 

A Receita Federal do Brasil (2018) divulga que fundos de ações atualmente têm 

recolhimento de imposto de renda equivalente a 15% do rendimento obtido, apenas 

no ato do resgate, independente do prazo que o recurso ficará investido. Não há 
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incidência do “come cotas”13 em fundos desta categoria, fato que no longo prazo 

contribui para um melhor desempenho.  

 

Já na compra e venda direta de ações cabe exclusivamente ao investidor o 

recolhimento manual do imposto de renda via DARF (Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais), no último dia útil do mês subsequente a venda, também com 

alíquota de 15% sobre o rendimento apurado, percentual vigente desde 01/01/2005. 

A exceção é para casos de compra e venda do mesmo papel, no mesmo dia (day 

trade), onde a tributação será de 20%. Há outras particularidades que são aplicadas 

a categorias de ETF’s, FII14, além de demais regras, que não impactam diretamente 

no resultado desta pesquisa. Não detalharemos tais questões, já que foge ao 

objetivo deste trabalho. 

 

Todos os custos dedutíveis, compreendidos na compra e venda de ações, serão 

considerados na base de cálculo que será apurada, bem como valores a compensar 

de prejuízos em meses anteriores, tal como previstos na legislação vigente (BRASIL, 

2004), para a quantificação do IR aplicável e a exata mensuração dos ganhos 

líquidos.  

 

Por fim, estipularemos como ‘valor inicial’ o patamar nominal de fechamento do 

Ibovespa em 30/12/2013, 50.507,16 pontos, que será avaliado ao final de cada 

período mensal e anual, entre janeiro de 2014 e dezembro de 2018, cinco anos 

completos, sempre em escala equivalente a pontuação efetiva do índice no mesmo 

momento.  

                                                            
13 “Come cotas” é um artifício fiscal que antecipa o recolhimento mínimo de imposto de renda em 

determinados tipos fundos de investimentos. Previsto em Lei, este recolhimento ocorre sempre no 
último dia dos meses de maio e novembro de cada exercício. 

14 Fundos de Investimento Imobiliário investem em ativos imobiliários, tanto imóveis físicos quanto 
títulos de créditos e certificados de recebíveis. São negociados em cotas individuais, via Home 
Broker, tal como uma ação tradicional. Estes ativos geram rendimentos de aluguel a seus 
detentores, isentos de IR. 
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4. ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 
 

 

Douglas (2015) cita em sua obra a importância da autodisciplina ao realizar 

operações de compra e venda de ações por conta própria. Segundo este autor, 

pessoas não nascem com esta característica pessoal, este não é um traço comum 

de personalidade, mas sim é possível adquirir este atributo com treino. O método 

que iremos avaliar toma pouco tempo do negociador, porém, segundo Velez (2008), 

requer grande autodisciplina para que seja possível conquistar bons lucros, 

operando de forma autônoma. É preciso determinação a fim de não se auto sabotar, 

não agir sob forte emoção, ao invés de seguir os passos previamente planejados. 

Pessoas que não possuem este atributo bem desenvolvido possivelmente não 

sobreviverão muito tempo no universo dos trades, restando neste caso, optar por 

fundos de ações, se este for o perfil do investidor, e deixar as operações a cargos de 

instituições e profissionais qualificados. 

 

Em continuidade ao descrito na primeira parte desta pesquisa, o Ibovespa é 

atualmente composto pelas 66 principais empresas listadas (B3, 2019), é o mais 

importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado brasileiro de 

ações. Este índice existe desde 1968 e periodicamente tem sua composição 

atualizada, visando abranger as empresas de maior relevância, de forma ponderada 

ao volume financeiro negociado por cada companhia, além de possuir outros 

critérios particulares de classificação. 

 

Considerando que este índice absorve melhor as oscilações pontuais que uma 

determinada empresa ou setor podem sofrer, ou ainda, demais volatilidades de 

algum papel, questões políticas impactantes, econômicas, influências de 

grupamentos15, desdobramentos16, pagamento de juros sob capital próprio, 

                                                            
15 Critério regulamentado pela B3 que visa aumentar o preço unitário de uma ação com valor muito 

baixo, sem alterar o valor total do capital, por meio diminuir o número de ações. Via de regra, 
aplicado em ações negociadas abaixo de R$ 1,00, por mais de 30 pregões consecutivos, com 
vistas à redução da volatilidade do ativo. 

16 Conhecido também como split, é a operação inversa ao grupamento. O papel passa a ter um valor 
unitário menor e, para compensar o mesmo valor total, o número de ações aumentará em 
proporção inversa. Ato normalmente realizado quando um ativo passa a ter valor unitário muito 
alto. O objetivo é ter o valor do lote padrão mais acessível e aumentar a liquidez, 
consequentemente um maior volume financeiro negociado. 
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dividendos, notícias relevantes, resultados financeiros, entre outros, tornam o índice 

o ativo mais neutro negociado na B3. Comparar fundos de ações oferecidos no 

mercado brasileiro, que operam exclusivamente a mesma composição do índice, em 

confronto com o desempenho do método proposto, também avaliando oportunidades 

deste ativo característico, será a forma mais apropriada de avaliar de fato em que 

medida o uso do método Oliver Velez contribui ou não para a maximização de 

ganhos em operações com ações. 

 

À frente apresentaremos em separado a análise de possíveis ganhos com base na 

metodologia proposta, levantaremos os fundos elegíveis a este comparativo, para 

enfim confrontar os dados e resultados que permitirão analisar a hipótese definida 

neste trabalho, respondendo à pergunta chave.  

 

 

4.1. Tabulando os resultados obtidos pelo método Oliver Velez 
 

 

Como apresentado, o Ibovespa é um índice dinâmico, periodicamente atualizado, 

que melhor representa o movimento das principais empresas listadas. Este será 

nosso benchmark, tal como também é a referência para quase a totalidade dos 

fundos de ações. Consideraremos também a ETF BOVA11, sumariamente descrita 

no Capítulo 3.1. Este fundo que replica o índice possui regime de tributação 

sutilmente diferenciado, se comparado a ações tradicionais, suas regras de 

tributação devem ser observadas por aqueles que o negociam.  

 

Atualmente os softwares gráficos e plataformas dispõem de centenas de indicadores 

e inúmeras possibilidades de análise. O método de Oliver Velez chama atenção por 

ser bastante sucinto, possuir um número mínimo de regras e condições 

operacionais. É uma metodologia que se encaixa muito bem nos preceitos de 

Ludwig Mies van der Rohe, Arquiteto que inspira a busca pela simplicidade, autor da 

conhecida frase “less is more”.  

 

Velez (2008) prima pela busca por qualidade, não é seu objetivo obter um número 

enorme de entradas e saídas com esta metodologia, ou conseguir os maiores 
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ganhos possíveis, com lucros percentuais de dois dígitos. A ideia por trás é 

conquistar resultados constantes, ainda que menores, em conjunto trarão ótimos 

retornos financeiros, já que o autor afirma que, ao buscar os raros movimentos de 

lucros expressivos, o negociador também irá capturar muitos grandes movimentos 

ruins, devido ao aumento da volatilidade a qual se submete. 

 

Usando a ferramenta ProfitTraining, disponibilizada pela Nelogica, nosso passo 

inicial é configurar o gráfico do Ibovespa, aplicando as médias móveis aritméticas de 

20 e 60 períodos, o volume financeiro e, por fim, o indicador Commodity Channel 

Index (CCI), parametrizado em 5 períodos. O Apêndice A apresenta um overview 

destas ferramentas no gráfico do período a ser estudado, de janeiro de 2014 a 

dezembro de 2018. E a partir disto, de posse da metodologia compreendida, do 

software parametrizado, iniciaremos nossa pesquisa em busca dos padrões gráficos, 

tabulando as possíveis entradas e saídas. 

 

Após a varredura completa pelo gráfico do índice, a metodologia proposta por Velez 

(2008) gerou 126 operações, ao longo de 1.324 dias de pregão. Apresentaremos 

nos gráficos 10 a 12 algumas operações de destaque, tanto as que culminaram em 

ótimos lucros, quanto as que geraram prejuízos. As linhas em lilás evidenciam as 

operações em si aplicadas, início e fim, sendo que o código correspondente 

simboliza, em seu primeiro caractere, as letras C ou V, se tratando de operações de 

compra ou de venda. Ao final deste código, após o número sequencial, podem 

constar as letras A ou B, indicando respectivamente (quando aplicável), saída parcial 

de 50% pelo atingimento do alvo primário ou saída do saldo restante e encerramento 

completo da posição. 

 

Exemplos de operações de sucesso, compradas e vendidas, podem ser observados 

no gráfico a seguir. 
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Gráfico 10 – Exemplos de operações de sucesso.  
Fonte: Nelogica ProfitTraining (2019). Adaptado pelo autor. 
 

Estes exemplos são breves recortes do que consta nos Apêndices B a K deste 

trabalho. É possível verificar a aplicação da metodologia em operações que visam 

auferir lucros tanto com a alta de preços, quanto na baixa. Em muitos casos as 

entradas ou saídas de posição são reforçadas, ora pelo indicador CCI, pelo suporte 

da média móvel de 20 períodos, ou ainda pelo volume financeiro destacado.  

 

Nas situações específicas ressaltadas no gráfico 10, nota-se atingimento do alvo 

primário com realização de 50% e o restante continuando posicionado, com o 

objetivo de maximizar resultados. Em algumas ocasiões não foi possível aumentar o 

resultado final, como é visto em C013B e C026B. Porém, em outros casos, vide 

V018B citado no mesmo gráfico, houve grande avanço na segunda etapa do trade 

realizado. 

 

Também serão expostos exemplos de entradas sugeridas pelo método, mas que 

geraram fracassos ao final. Ou seja, momentos em que preços das operações de 
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compra recuaram, ou, situações que as cotações avançaram positivamente, mas a 

posição era de venda (nestes casos o desejo é que preços ampliem a queda para 

gerar lucros). 

 

 
Gráfico 11 – Exemplos de operações fracassadas. 
Fonte: Nelogica ProfitTraining (2019). Adaptado pelo autor. 
 

Em todos os casos acima, as médias móveis indicavam tendências bem definidas de 

alta ou baixa, de acordo com o tipo de operação que estavam se propondo. Também 

houve indicações do CCI, em várias ocasiões, corroborando que seria um bom 

momento para abrir posição. Tudo conspirava a favor, entretanto, nada é garantido 

quando se trata de operações de renda variável. Por mais que precauções sejam 

tomadas, sempre serão vivenciadas perdas financeiras, o que não é um problema, 

desde que tais perdas estejam previstas e mensuradas, sejam controladas por uma 

boa gestão de risco. 

 

A sugestão C022 veio logo após uma perda efetivada pelo stop de segurança. 

Houve novo sinal de entrada e, infelizmente nova proteção acionada. Outra 
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característica que podemos notar nestes exemplos de operações que não deram 

certo, diferentemente das operações de sucesso, é que não há movimentos de 

grande amplitude, ou seja, os tamanhos das linhas que indicam perdas são limitados 

pelo stop de segurança. 

 

Em certos momentos, seja após um grande período de alta ou de queda nos preços, 

as cotações ficam estagnadas, “andando de lado”, até que investidores deem nova 

direção ao papel, seja continuando a tenência anterior ou revertendo-a. Neste 

cenário de congestão não é possível conquistar grandes ganhos, característica que 

não inviabiliza entradas, uma vez que ao identificar o canal, com suporte e 

resistência bem definidos, a metodologia dá embasamento para entradas e saídas, 

conforme pode ser observado no gráfico abaixo. 

 

 
Gráfico 12 – Exemplos de operações em canal de congestão.  
Fonte: Nelogica ProfitTraining (2019). Adaptado pelo autor. 
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No exemplo anterior, os preços vinham em tendência de alta, como é notado pela 

média móvel ascendente de 60 períodos. De fato, estavam ao final desta tendência, 

para em seguida entrar em uma zona de congestão (estágio 3), já que não havia 

motivos para que os preços caíssem naquele momento (VELEZ, 2008). Por outro 

lado, também não havia mais compradores para continuar a elevação das cotações, 

assim, preços ficaram estáveis por certo período. 

 

Ao entrar em uma zona com claros suporte e resistência, devemos considerar estes 

pontos marcantes e também demais aspectos do setup proposto por Velez (2008), 

tais como as indicações do CCI, o toque na média móvel de 20 períodos, sequência 

de candles verdes ou vermelhos, para embasar entradas e eventualmente saídas. 

 

Nem sempre temos sinais muitos evidentes, mas, se houver coerência será possível 

abrir uma posição, como é o caso de C036 apresentado no gráfico 12; o CCI não 

estava favorável no momento da entrada, porém, ainda havia tendência de alta, 

candles vermelhos com máximas menores a cada dia e, dando respaldo, preços 

eram suportados pela média móvel de 20 períodos. A posição foi encerrada ao tocar 

o topo do canal de congestão, ponto de resistência, após o recuo do indicador CCI 

de +100, alertando que a força do movimento enfraquecia. A exata situação se 

repetiu dias depois, em C037, nesta segunda entrada não havia a média móvel, mas 

sim o CCI dando a indicação. Já na última operação do gráfico em questão, C038, a 

entrada foi realizada com base nas reduções de preços, que no momento que houve 

a superação do dia anterior coincidia com a média móvel mais lenta e indicador CCI 

no ponto ideal, ambos corroborando. Neste dia o canal de congestão estava 

plenamente instalado. Esta operação final precisou ser encerrada prematuramente, 

pois se tratava do término do período considerado neste estudo, o último dia que 

ocorreu pregão na B3 no ano de 2018. 

 

As imagens apresentadas são recortes resumidos, neste resumo sequer incluem 

escala de valores ou permitem visualizar a evolução das barras anteriores à entrada. 

Por questões de espaço, as imagens detalhadas de todas as entradas e saídas 

identificadas por esta metodologia serão mais bem apresentadas nos Apêndices B a 

K deste trabalho. No Apêndice L é possível verificar breves justificativas a respeito 
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de cada uma das ocasiões consideradas e características envolvidas nas entradas e 

saídas de posição. 

 

Oliver Velez também afirma que preços se movimentam em tendência nas situações 

em que esta direção é clara e o papel que possui bom grau de liquidez. Pelas regras 

definidas por Velez (2008), percebemos que o autor é conservador em seus critérios, 

pois faz operações sempre a favor da tendência do ativo, ao invés de tentar acertar 

um grande movimento desde o início, momento que ainda não há certeza que a 

tendência mudou/mudará de direção, por tanto, sujeito a grandes riscos e perdas 

financeiras. 

 

A seguir, apresentaremos o quadro 1 contendo detalhamento completo das 

operações sugeridas pelo método em análise. 
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Quadro 1 – Histórico das operações encerradas. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Entendendo a lógica de cada coluna do quadro apresentado, na ordem: 

→ É considerado como data base de cada operação o mês de encerramento da 

mesma, informação observada na coluna “DATA FINAL”. Por tanto, não importa 

quando determinada operação teve início de fato, mas sim vale tão somente o 

encerramento, ocasião que será apurado o fato gerador do resultado, este é o 

critério considerado para apuração de IR mensal a recolher, melhor explicado 

nos próximos itens abaixo; 

→ Os critérios que compõem os nomes dos códigos de cada operação (coluna 

“CÓD.”), C e V no início indicam compra ou venda, A e B ao final, quando 

aplicáveis, realização (encerramento) parcial ou final, respectivamente; 

→ As colunas “ÍNDICE INICIAL” e “ÍNDICE FINAL”, bem como suas respectivas 

datas, são informações reais e precisas ocorridas no Ibovespa, durante o período 

considerado na pesquisa; 

→ A coluna “AJUSTE POSIÇÃO” serve para compensar o ‘saldo disponível’ em 

relação ao patamar atual do índice em questão, de forma que o valor possa ser 

alocado por completo, tal como se fosse possível comprar o índice de maneira 

integralmente fracionada, sem que nenhuma parte do saldo ficasse de fora da 

operação; 

A lógica por trás deste artifício é medir ao máximo o resultado que esta 

metodologia pode gerar, considerando que o índice possui liquidez suficiente em 

todos os pontos de entrada e saída apresentados no gráfico; 

→ Em “TIPO DE OPERAÇ.” é indicado se é uma operação de compra, onde o lucro 

é obtido quando o valor do ativo aumenta, ou, trata-se de uma operação de 

venda, que visa auferir resultados positivos por meio da diminuição dos preços 

(índice); 

→ Em “TIPO DE SAÍDA” há três alternativas, “TOTAL”, usada quando ocorre stop, 

seja a proteção de segurança ou o stop móvel em posições que possuam 

duração de três ou mais dias e a operação é totalmente encerrada de vez. 

“PARCIAL”, sinaliza operações que atingiram o alvo primário, onde houve saída 

de 50% da posição para garantir parte do lucro. E, por fim, “RESTANTE”, indica a 

finalização do saldo restante das posições que tiveram saída parcial de 50%, 

nesta ocasião também é o encerramento definitivo da entrada efetuada; 
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→ A coluna “# DIAS” apresenta o número de pregões que a operação teve duração, 

ou seja, exatamente o número de dias úteis compreendidos que a B3 funcionou 

ao público (considera o calendário oficial de funcionamento da B3, com feriados 

municipais da cidade de São Paulo); 

→ Em “CUSTOS” estão computados valores de emolumentos e taxa de liquidação, 

cobrados pela B3 e CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia), 

respectivamente 0,0050% 0,0275% sobre o total da compra ou venda, valores 

retidos diretamente na fonte, evidenciados em uma nota de corretagem; 

→ A coluna “IR NA FONTE” é uma previsão da Receita Federal que deduz, também 

diretamente na fonte, o imposto de renda em operações comuns, aquelas que 

têm duração de 1 ou mais dias, tributadas em 0,005%. E, para operações com 

início e fim no mesmo dia (day trade) é retido o percentual de 1,00% sobre o 

lucro obtido. Em ambos os casos, os tributos recolhidos poderão ser deduzidos 

do imposto mensal devido; 

→ Em “RESULT.” e “VAR (%)” são apresentados os lucros ou prejuízos líquidos da 

operação, em valores e em percentuais; 

→ A coluna “IR MENSAL” é mais complexa de todas, pois abrange uma gama 

enorme de regras. São apresentados aqui o recolhimento mensal obrigatório a 

todos os que operam valores mobiliários em bolsa. No caso específico deste 

estudo, os critérios considerados, de acordo com a Lei (BRASIL, 2004) são: 15% 

de tributação sobre o lucro, para operações com duração de 1 ou mais dias e, 

20% para operações de day trade, ressaltando que são deduzidos da base de 

cálculo os custos operacionais cobrados pela B3, CBLC, e ainda, ao final, 

considerados os valores mínimos de IR recolhidos previamente na fonte; 

Os recolhimentos mensais de IR devem ser pagos via DARF, sob o código 6015, 

na rede bancária credenciada, até o último dia útil do mês seguinte a data em 

que houve o fato gerador (realização de lucro operacional). Na planilha 

apresentada (quadro 1), o recolhimento é antecipado para o próprio mês em que 

houve o fato gerador, nos casos que não houve qualquer operação encerrada no 

mês subsequente a cada obrigação; 

Por fim quanto ao tributo de IR, ressalta-se ainda a prerrogativa legal que 

prejuízos totais com operações normais podem compensar a base de cálculo de 

operações futuras com lucro da mesma espécie, idem para compensação de 
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prejuízos no day trade. E ainda, valores inferiores a R$ 10,00 deverão ser 

agrupados até que este montante mínimo seja atingido; 

→ A coluna “ÍNDICE PÓS OPERAÇÃO” é o resultado final da operação, 

considerando o ajuste da compra, custos operacionais incorridos, IR retido na 

fonte e IR mensal devido, em outras palavras, o lucro líquido, expresso em 

unidade equivalente ao índice. 

 

Observações importantes a respeito do quadro 1: 

→ Não foram considerados custos com corretagem, pois existem corretoras que 

não cobram este tipo de tarifa (OLIVEIRA, 2019). Por consequência não há 

cobrança de ISS, que ocorre apenas quando há cobrança da prestação deste 

serviço; 

→ A Lei n. º 11.033/04 (BRASIL, 2004), que regulamenta os critérios para cálculo de 

IR na venda de ações, concede isenção do imposto aos investidores que 

realizarem operações de vendas até o montante mensal de R$ 20.000,00 

(valores de compras não são considerados). Apenas operações normais (prazo 

superior a 1 dia) são elegíveis ao benefício. Esta prerrogativa legal é uma forma 

de fomentar o mercado acionário nacional; 

Fundos de ações, índices e operações de day trade não são beneficiados com a 

isenção do IR mensal, por este motivo, os cálculos realizados consideram o IR 

mensal devido todas as operações apontadas. Ou seja, o desempenho do 

método poderia ser ainda superior, a depender do valor total de venda no mês 

realizado pelo negociador; 

Não é objetivo deste trabalho detalhar outros pormenores de regras de cobrança 

de imposto de renda, apenas abordamos os pontos relevantes e obrigatórios, 

que impactam os resultados deste estudo de alguma forma. 

 

Sabe-se que em um fundo de ações é cobrado alíquota de IR correspondente a 

15,00% do lucro (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018), no ato do resgate, 

automaticamente recolhido na fonte pelo Administrador. Porém, devido ao número 

elevado de operações de compra e venda gerado, ainda que o lucro em operações 

normais com ações também possuía a mesma alíquota (operações com duração 

mínima de 1 dia), o que de fato foi apurado na prática desta pesquisa é um 

percentual ligeiramente superior: 17,60% de IR aplicável. 
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No gráfico abaixo podemos visualizar os resultados individuais das operações 

sugeridas. Ainda sem muito se aprofundar, é possível notar de antemão que os 

resultados são atrativos, resta, porém, confrontar com o benchmark e fundos de 

mercado, a fim de verificar qual teve melhor desempenho ao final período completo 

em questão. 

 

 
Gráfico 13 – Resultados percentuais das operações do método Oliver Velez.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

E analisando os resultados obtidos por todas as sugestões de entradas e saídas 

geradas, podemos ainda destacar as seguintes estatísticas apresentadas no quadro 

2, a seguir. 
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Quadro 2 – Indicadores de desempenho do método Oliver Velez.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Com base nestes indicadores, é possível propor que: 

 A metodologia é, de fato, altamente eficaz e constante, chegando a uma taxa de 

acerto de 78,3%, com base nas operações indicadas, período considerado e 

demais critérios apresentados; 

 Não se trata de um método que visa obter expressivos lucros em cada trade. 

Apesar de a melhor simulação ter capturado um movimento de alta de 12,13%, 

na média, considerando erros e acertos, a variação geral por operação finalizada 

foi de 2,12%; 

 Graças ao stop de segurança, a pior perda foi limitada a apenas 2,16%. 

Entretanto, a perda média, considerando apenas as operações que geraram 

resultado negativo, é de -1,19%, ao passo que o ganho médio, considerando 

neste momento apenas as operações bem-sucedidas, é de 3,04%; 

 Apuramos a relação risco-retorno de 3,04:1,19, considerando a média das 

operações que tiveram resultado igual ou superior a zero, em confronto com 

todas as demais cujo os resultados fossem negativos; 

 O prazo médio de duração das operações está de acordo com o citado por Velez 

(2008) e Lemos e Cardoso (2010). É um prazo relativamente bem curto, de forma 

que, quanto mais rapidamente um movimento fosse concluído, menor seria o 

risco do negociador por conta de volatilidades e mais rápido a possibilidade de 

entrar em novas posições; 
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 O percentual de IR que passou a incidir, por conta do número de compras e 

vendas, foi superior à de um fundo, como citado anteriormente, já que o 

investidor em si não faz aportes e resgates nesta mesma frequência quando 

investe em um fundo. Entretanto, esta alíquota maior não é um problema, pois ao 

final esta metodologia conquistou uma rentabilidade líquida expressivamente 

superior se comparado ao seu benchmark, o Ibovespa; 

 Por fim, observa-se que de fato o capital foi bastante subutilizado, já que por 

critério não foi possível considerar os outros papéis negociados na B3. Na maior 

parte do tempo (84%) o capital não estava posicionado em busca de resultados, 

ocorreu em média uma operação a cada 10,5 dias. Não necessariamente é algo 

ruim, se o desempenho foi tão maior que a referência. Entretanto, é provável que 

pudesse ser ainda melhor, caso os recursos fossem investidos com maior 

intensidade, sem que ficassem tão ociosos. 

 

Em linhas gerais e nas condições definidas, entendemos que ao respeitar este 

setup, o investidor/negociador terá maiores possibilidades de conquistar operações 

vencedoras (alta taxa de efetividade) e ainda, o que se ganha em um movimento de 

sucesso é cerca de 2,5x o que se perde quando a operação é encerrada no prejuízo, 

em média, ressalvada a relação risco-retorno. 

 

 

4.1.1. Stop de segurança e a relação risco-retorno 

 

 

O que poderia acontecer se não considerássemos o stop de segurança? A 

relevância deste assunto justifica detalhar este importante ponto, que jamais deve 

ser esquecido em uma operação real. Botelho (2009) diz que negociadores têm 

tendência de não realizar os prejuízos. Porém, limitar perdas é uma questão de 

sobrevivência no mercado. Ao investidor imprudente, que executa uma operação 

malsucedida e não tenha definido o limite do prejuízo, quando maior for a perda, 

mais árdua será a tarefa de recuperar o valor inicial, algo que pode levar meses, 

anos. Cabe uma boa reflexão do quadro 3, a seguir. 
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Quadro 3 – Esforço necessário para retomar o principal, após um prejuízo.  
Fonte: Adaptado de Botelho (2009). 
 

Em certos casos uma ação pode ter sofrido muito, amargado desvalorizações de 

80%, 90%, e investidores imaginarem que já não há mais o que possa cair, mas em 

mercado de ações o “barato” não existe. O preço nunca é baixo o suficiente que não 

possa cair mais, e se tratando de “ação tostão” (penny stock), a perda percentual 

nestes casos tende a ser ainda mais expressiva.  

 

Em situações piores para quem entra em uma posição comprada, sem usar o stop 

de segurança, o valor pode jamais retornar ao patamar inicial, como no exemplo a 

seguir, ações da Enron, e inúmeros outros casos conhecidos em todo o mundo. 

 

 
Gráfico 14 – Cotações de preços das ações da Enron, entre agosto/2000 a janeiro/2002. 
Fonte: Begin to Invest (2019). 
 

PERDA % NECESÁRIO 
PARA VOLTAR

10% 11,11%
20% 25,00%
30% 42,86%
40% 66,67%
50% 100,00%
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Botelho (2009), corroborando com Velez (2008), cita que perder é inerente aos que 

investem em bolsa e não é possível não perder (sempre ganhar), mas sim podemos 

limitar nossas perdas, que nada mais é do que usar o stop de segurança. É válido 

verificar nas palavras do autor, exatamente o pensamento dele a este respeito. 

 
 “A única maneira de se precaver contra grandes prejuízos é realizando 
pequenos prejuízos que são o custo para se manter o "negócio". Desta 
forma, o que acaba acontecendo é que teremos vários pequenos prejuízos 
e poucos grandes lucros, mas o valor dos lucros será maior do que o dos 
prejuízos. Não adianta nada ganhar um maior número de vezes, adianta 
ganhar mais dinheiro do que se perde.  
O importante é que o Trader entenda que os prejuízos são parte do negócio 
e que só temos de cuidar para que eles sejam pequenos, para não 
diminuirmos muito nosso capital antes que venham os lucros” (BOTELHO, 
2009, p.21). 

 

O que Botelho (2009) diz respalda perfeitamente informações constatadas nos 

indicadores de desempenho do quadro 2 (página 68). 

 

Perder abala o emocional de qualquer negociador, mas quando esta possibilidade é 

planejada, sabe-se exatamente o valor que está em risco, entendemos a importância 

do gerenciamento das operações. Ainda que um método tenha menos de 50% de 

efetividade, este poderá ser viável economicamente, pois, se a relação de risco-

retorno apurada for similar ao identificada neste estudo, o resultado global ainda 

será consideravelmente positivo. 

 

Sabendo a importância da relação entre ganhos e perdas que podemos ter, 

efetivamente antes de entrar em qualquer posição comprada ou vendida, 

percebemos que, ressalvado o respeito aos critérios de uma metodologia eficaz, não 

é sumariamente relevante ter uma elevada taxa de acerto para considerar o uso de 

um método, mas sim é imprescindível o bom planejamento e gerenciamento de risco 

prévios do que será executado.  

 

Para evidenciar de vez as consequências da relação risco-retorno, apresentamos a 

seguir uma hipotética matriz que utiliza a relação média apurada de 3,04:1,19. 
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Figura 10 – A importância de uma boa relação risco-retorno. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Nestas condições, sabendo que é possível errar tanto (71%) e não terminar no 

prejuízo, o negociador ficará mais tranquilo ao enfrentar operações perdedoras, pois 

entende que perder é inerente ao negócio. 

 

Voltando à importância do stop de segurança, sem este recurso ficamos reféns, 

presos em uma posição e impedidos de ganhar em outras, pior, sem saber se um 

dia sequer será possível sair sem prejuízo da posição. Podemos observar nos 

Apêndices B a G ou no histórico das operações encerradas (quadro 1 – página 63), 

que caso a operação C007 (setembro/2014) não fosse encerrada automaticamente 

pela ordem pré-programada de proteção e o negociador não quisesse assumir o 

prejuízo, seja por qual motivo fosse, só voltaríamos ao mesmo patamar de preço 

passados 26 meses, na operação C019. Durante esta enorme lacuna de tempo, 

teríamos perdido diversas boas oportunidades e deixaríamos de aumentar o capital 

em 37,50% nas oscilações de swing trade, vide gráfico 15. 
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Gráfico 15 – Oportunidade de lucro desperdiçada, caso o stop de segurança não fosse utilizado. 
Fonte: Nelogica ProfitTraining (2019). Adaptado pelo autor. 
 

 

4.2. Desempenho de fundos índice do mercado 
 

 

Em continuidade, pesquisamos junto aos bancos e demais plataformas oferecidas 

por corretoras, quais são os fundos de ações que operam exclusivamente a 

composição do Ibovespa, tanto com abordagem passiva, com vista a tão somente 

replicar o índice, ou de gestão ativa, objetivando superar o benchmark. Identificamos 

12 fundos de 8 gestoras financeiras diferentes, incluindo nestes o ETF BOVA11, que 

também é efetivamente um fundo administrado, com cobrança de taxa de 

administração. Ou seja, fundos que operam de acordo com o mesmo critério de 

composição, os mesmos ativos, e são elegíveis a serem comparados com os 

resultados de desempenho da metodologia proposta por Oliver Velez, em grau de 

igualdade. 

 

Com base em informações divulgadas por seus gestores, B3 (2019), BBDTVM 

(2019), BlackRock (2019), BNY Mellon Serviços Financeiros (2019), Bradesco Asset 

Management (2019), Caixa (2019), Daycoval Asset Management (2019), 

Economática (2019), Itaú (2019) e Santander (2019), obtivemos os seguintes 

desempenhos dos fundos e índice, no mesmo período que aplicamos a metodologia 

de Oliver Velez: 
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Gráfico 16 – Comparativo de performance de fundos e índice, no período entre 02/01/2014 e 

30/12/2018, sem IR. 
Fonte: Mais Retorno (2019). Adaptado pelo autor. 
 

O gráfico apresentado acima ficou demasiadamente poluído por conta de tantos 

fundos, entretanto, serviu para que possamos visualizar as enormes diferenças de 

rentabilidade entre os melhores e os piores fundos, ao final dos cinco anos 

estabelecidos. Também é nítido constatar que todos produzem sinuosidades 

semelhantes entre si, porém, distanciando-se cada vez mais uns dos outros, aos 

poucos, com o passar dos meses. 

 

Quanto ao capital necessário para ingressar em um fundo, em geral são bastante 

acessíveis. Há opções com possibilidade de entrada sem valor mínimo (R$ 0,01), 

porém o fundo que apresentou melhor desempenho (Sharp Ibovespa Ativo FIA) 

exige um capital inicial de R$ 20.000,00. Detalhes a este respeito serão 

apresentados no quadro 4, página 77. 
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Já o fundo ETF BOVA11 é negociado em lotes padrão de 10 unidades, tal como 

uma ação, adquiridos via home broker. Atualmente (outubro de 2019) o valor deste 

lote correspondia a aproximadamente R$ 1.000,00 (razão de 1/1.000 em relação ao 

número de pontos do Ibovespa).  

 

A metodologia de Oliver Velez não cita o capital mínimo desejável para ser 

economicamente viável operar por conta própria, entretanto, com um montante muito 

reduzido este início será difícil, já que em geral ações são negociadas em lotes 

padrão de 100 unidades. É possível comprar unitariamente, de forma fracionada, 

porém, o valor unitário, e em alguns casos também a liquidez, são ligeiramente 

diferentes do tradicional, obviamente desfavoráveis ao pequeno investidor, se 

comparados às características do lote padrão do mesmo papel. 

 

A liquidez de um fundo é um ponto a ser considerado. Não há grandes diferenças 

entre o tempo de resgate dos fundos, se comparados a venda de ações tradicionais, 

salvo no caso do Daycoval Ibovespa Ativo FIA, que tem prazo de 12 dias corridos 

para o resgate, mais 2 dias úteis para a liquidação financeira (crédito em conta). A 

título de informação, a liquidação financeira ao negociar diretamente uma ação é 

atualmente de 2 dias úteis de pregão, entretanto, ainda que tenham prazos similares 

(fundos e ações), quem necessita de liquidez no curtíssimo prazo não deve investir 

recursos em renda variável, principalmente pela volatilidade que investimentos desta 

categoria estão expostos, mas também pelo fato limitador imposto pelo Art. 32º do 

Decreto nº 6.306 (BRASIL, 2007), que regulamenta as alíquotas aplicáveis do 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), no caso dos fundos. 

 

Em sumárias palavras, o IOF limita ganhos daqueles que investem em fundos de 

qualquer categoria e faz resgates em prazos inferiores a 30 dias corridos, a contar 

da data de cada aporte separadamente. Trata-se de um imposto regressivo, aplicado 

exclusivamente sobre o rendimento obtido da aplicação em questão, que retém de 

96% a 0%, conforme o passar dos dias corridos deste prazo inicial. Desta forma, 

ideal que o valor investido em um fundo permaneça aplicado ao menos pelo prazo 

de 30 dias. 
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Em ações há a vantagem de ser permitido comprar e vender diversas vezes no 

mesmo dia, auferindo lucros, sem a incidência do IOF. E ainda, a depender da 

margem operacional do investidor junto a corretora, operações com ações iniciadas 

e finalizadas no mesmo dia não requerem a necessidade de se empregar capital, já 

que o pagamento (liquidação financeira) só é liquidado no segundo dia útil (de 

pregão) após a compra ou venda (operações e abertas e encerradas no mesmo dia 

geram obrigações financeiras apenas quanto a diferença de valor, lucros ou perdas, 

além de custos operacionais envolvidos). Existem regras específicas de margens 

operacionais, particulares a cada corretora, que não são objetivo deste estudo 

detalhar a respeito. 

 

Quanto ao BOVA11, verificamos que é a principal ETF do Brasil, de maior liquidez. 

Sua taxa de administração, bastante reduzida, figura como a menor dentre as 

opções consideradas nesta pesquisa. Tais taxas variam bastante, de acordo com o 

gestor de cada fundo, partindo de 0,54% a 4,00% ao ano, conforme detalharemos 

no quadro 4. O BOVA11 em si possui uma gestão especializada, capaz de replicar o 

desempenho do Ibovespa, com algo grau de aderência.  

 

Tavares (2019) ressalta que investir em ETF’s é uma grande forma de diversificar o 

capital a baixo custo. E é justamente essa diversidade que pode proteger o pequeno 

investidor de oscilações particulares de determinada companhia ou setor. O autor 

cita ainda como benefício adicional o reinvestimento automático dos dividendos, 

diretamente na cotação do ativo, o que não ocorre em ações tradicionais. Pode ser 

uma comodidade aos que têm menos tempo disponível para acompanhar e 

gerenciar a movimentação da conta de investimento. 

 

Quanto ao regime de tributação fiscal aplicável aos diversos ETF’s existentes, 

também há sutis diferenças, sendo um modelo quase híbrido entre fundos e ações. 

Apesar de ser negociado tal como uma ação, não há o mesmo incentivo da isenção 

de imposto de renda para vendas mensais abaixo de R$ 20.000,00, se 

assemelhando neste aspecto a fundos. Por outro lado, diferente de um fundo, é 

dever do investidor recolher manualmente o IR, correspondente a 15% ou 20% do 

lucro, via DARF, até o último dia útil do mês seguinte ao fato gerador. E, por fim no 
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comparativo, não há incidência de come-cotas e nem é permitida a compensação de 

prejuízos. 

 

No quadro 4 abaixo apresentaremos um resumo anual dos desempenhos dos 

fundos elegíveis. Nestes percentuais estão computadas as taxas de administração, 

porém não o imposto de renda, que é de 15% sobre o lucro obtido, retido apenas no 

ato do resgate, na fonte. 

 

 
Quadro 4 – Desempenho de fundos e índice no período entre 02/01/2014 e 30/12/2018, sem IR.1718. 
Fonte: Mais Retorno (2019). Elaborado pelo autor. 
 

Se pesquisarmos, verificaremos que existem no mercado fundos de ações com 

rentabilidades mais atrativas em relação a estas apresentadas acima. Estes outros 

fundos não foram considerados, já que por operar livremente qualquer ação, fogem 

ao critério estabelecido de equiparação, inviabilizando o comparativo justo.  

 

Concluindo, fundos de ações são boas opções para investidores que possuem perfil 

arrojado, mas não têm aptidão, tempo ou interesse em abrir conta em uma corretora 

e operar por conta própria. Há também o fato que muitos destes investidores 

ficariam frustrados ao acompanhar, em tempo real, uma perda expressiva de capital, 

em uma operação frustrada. 

 

 

 

                                                            
17 Valor aproximado do lote padrão, em outubro/2019. 
18 Percentual a ser aplicado sobre o que exceder o desempenho Ibovespa. 
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4.3. Confrontando os dados apurados 
 

 

Neste momento avançaremos para o confronto dos dados simulados de compra e 

venda do Ibovespa, frutos do uso do método de Oliver Velez, dentro do recorte 

temporal pré-definido de 5 anos completos (janeiro de 2014 a dezembro de 2018), 

em comparação a fundos de mercado que operam exclusivamente estes ativos, 

oferecidos no país por bancos e plataformas independentes. Acrescentamos ainda o 

benchmark a esta etapa, o índice propriamente dito. 

 

Citamos previamente que o índice não pode ser negociado diretamente, mas sim por 

meio da ETF BOVA11, que replica de forma muito aderente o seu desempenho. 

Ambos, ETF e também a maior parte dos fundos de ações, têm como parâmetro de 

referência de desempenho o Ibovespa. 

 

De forma resumida, obtivemos os seguintes dados de retorno de cada fundo, do 

índice e do método proposto por Velez (2008), ao final do período pesquisado, com 

e sem incidência de IR, classificados em ordem decrescente da rentabilidade total. 

 

 
Quadro 5 – Desempenho entre método Oliver Velez x Ibovespa x fundo Sharp, no período entre 

02/01/2014 e 30/12/2018. 
Fonte: Mais Retorno (2019). Elaborado pelo autor. 
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A fim de evitar gráficos e quadros poluídos com informações desnecessárias, 

consideraremos a partir deste ponto somente o fundo que obteve o melhor 

desempenho acumulado durante o período deste estudo, Sharp Ibovespa Ativo FIA.  

 

Aproximando os dados para uma análise de rentabilidade no período anual, 

chegamos ao seguinte cenário: 

 

 
Quadro 6 – Desempenho entre método Oliver Velez x Ibovespa x Fundo Sharp, no período entre 

02/01/2014 e 30/12/2018, com incidência de IR. 
Fonte: Mais Retorno (2019). Elaborado pelo autor. 
 

Este quadro reflete a rentabilidade com incidência de imposto de renda, de forma 

que ao final do período inicial contemplado, valores líquidos fossem obtidos 

igualmente nas três alternativas. Isto se faz necessário para uma comparação justa, 

já que ao longo deste período as operações sugeridas de acordo com a metodologia 

proposta por Velez (2008) consideram o recolhimento do IR, tanto na fonte, de forma 

obrigatória, quanto o mensal, mas principalmente porque não existe a possibilidade 

deste imposto ser facultativo nos fundos.  

 

Supondo esta improvável possibilidade de ser isento do pagamento de IR, aplicamos 

a alíquota devida também ao fundo de melhor desempenho e ao equivalente 

benchmark. Conforme evidenciado no quadro 6, ainda que em alguns anos o 

desempenho do método proposto tivesse um retorno bastante inferior se comparado 

aos demais (2016 e 2017), teve grande destaque nos demais períodos, 

especialmente em 2015.  

 

Indiscutivelmente a performance do método, objeto desta pesquisa, foi muito 

superior e vantajosa. Podemos estabelecer que, nas condições apresentadas, caso 

a metodologia seja aceita pelo trader, esta deve ser praticada em todos os pontos de 

entrada apontados, de forma a obter os resultados mais homogêneos possíveis, 
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reduzindo a volatilidade e não permitindo chances estatísticas de só operar nos 

momentos em que os retornos de outras opções possam ser superiores. 

 

Percebemos ainda que o fundo Sharp, frente aos demais deste estudo, foi o único 

que superou o objetivo (quadros 4 ou 5), já que conseguiu replicar o índice com 

grande semelhança e ao final ainda obteve um resultado discretamente maior. 

 

Prosseguindo a um aprofundamento detalhado deste comparativo, consideraremos 

neste momento o horizonte mensal. É possível verificar, de forma mais nítida, os 

desempenhos por meio da visualização gráfica, apresentado a seguir. 

 

 
Gráfico 17 – Comparativo entre método Oliver Velez x Ibovespa x fundo Sharp, no período entre 

02/01/2014 e 30/12/2018 – Opções com e sem IR. 
Fonte: Mais Retorno (2019). Elaborado pelo autor. 
 

Os desempenhos dos resultados do fundo Sharp e método aplicado de Oliver Velez 

estão convertidos na escala de pontuação equivalente ao índice Bovespa, de forma 
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a equiparar, equalizar, e facilitar a comparação visual de quais seriam os patamares 

finais ao término do período de 5 anos completos. 

 

Nas linhas mais sutis do gráfico apresentado, é evidenciado o grande impacto da 

incidência de IR aplicada às operações realizadas pelo negociador, via home broker 

(ou mesa de operações, com custos adicionais), pois a legislação anteriormente 

citada (BRASIL, 2004) regulamenta que o recolhimento do imposto deve ocorrer até 

o último dia útil do mês seguinte em que ocorreu o fato gerador, realização do lucro. 

Ao passo que, em um fundo de ações ocorrerá exclusivamente na data de 

liquidação do resgate, sem sequer existir a incidência de come-cotas nesta 

modalidade (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2018). Assim, podemos observar, de 

forma quase imperceptível, o impacto do IR no fundo Sharp e no índice apenas no 

último mês do gráfico 17, ocasião do hipotético resgate. 

 

No Apêndice M é possível verificar as rentabilidades mês a mês, em percentuais, 

das operações geradas pelo método Oliver Velez, índice e também do fundo. 

 

 

4.4. Resultados alternativos do método Oliver Velez 
 

 

Sabemos que nenhum método será capaz de acertar na totalidade dos casos 

(BOTELHO, 2009). Considerando que a proposta de Velez (2008) privilegia entrar 

em posições com tendência definida, constatamos que boas oportunidades reais 

foram perdidas, como podemos identificar no gráfico 18, a seguir. 
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Gráfico 18 – Oportunidade não identificada pelo método Oliver Velez. 
Fonte: TradingView (2019). Elaborado pelo autor. 

 

O exemplo acima foi uma das ótimas oportunidades que nos deparamos no 

Ibovespa, nesta ocasião em março de 2016. Este movimento teve um belo início, 

barras de altas nos preços, logo após diversas barras vermelhas em sequência. 

Ainda assim não tivemos entrada acionada nesta posição, pelo simples fato de que 

uma das médias móveis, a média rápida de 20 períodos (linha azul), por pouco não 

apontava para cima quando visualizamos as “barras de dor” daqueles que detinham 

posições compradas e a entrada seria acionada. O indicador CCI também não 

estava plenamente favorável na ocasião. Esta entrada, caso tivesse sido executada 

e sem a saída parcial, teria capturado um forte movimento altista, resultando em um 

ganho de 15,40%, em apenas 8 dias de pregão.  

 

Baseados em Botelho (2009), entendemos que de fato não é possível ganhar 

sempre. Com isso, perder uma oportunidade desta não é uma falha do setup, já que 
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está provado que a metodologia analisada é bastante viável, de acordo com as 

condições e premissas consideradas. 

 

Quanto ao método em si, Velez (2008) sugere a realização parcial de 50% quando a 

operação atingir o alvo primário estabelecido. Esta é uma estratégia que visa 

garantir um lucro mínimo, de forma que, caso os preços retornem e a operação seja 

encerrada pelo stop de segurança, o resultado global ainda seja positivo, ou próximo 

a zero. Trata-se de uma ação conservadora e coerente, que garante o mínimo e 

arrisca o restante, a fim de maximizar os resultados. 

 

Entretanto, observamos que ao longo desta simulação ocorreram 12 momentos em 

que a saída parcial de 50% foi realizada. Após isto, em 9 destas situações os preços 

progrediram conforme o esperado, em continuidade com a tendência. Em nenhum 

momento os preços voltaram sequer ao ponto de entrada. Houve, entretanto, três 

ocasiões em que tais cotações recuaram após a saída parcial, porém estes recuos 

foram apenas em relação a primeira saída (parcial) e não em relação ao patamar de 

entrada. Desta forma, ainda houve rentabilidade positiva nestas situações, nos 

referimos às operações V001B, onde a realização parcial gerou resultado de 4,04% 

e a final 1,82%, a C015B com 2,53% e 1,30%, respectivamente, e a C025B com 

1,31% e 0,94%. 

 

Ainda sobre a estratégia de realização parcial, na maioria das vezes (75% dos 

casos) em que esta condição ocorreu, serviu apenas para reduzir o ganho global e 

de forma bastante expressiva em certas oportunidades, tais como: V005A que foi 

interrompida primariamente em 4,88%, quando poderia ter o mesmo resultado de 

sua saída final em 12,13%, C018A com 1,59% e 4,44%, respectivamente, e V018A 

com 2,46%, mas potencial de 9,09%. Em outras palavras, a regra conservadora que 

visa garantir um lucro mínimo e maximizar o restante em nada contribuiu para uma 

melhora global (ou evitar piora) do resultado desta pesquisa, ao contrário, freou de 

forma expressiva os resultados apurados. 

 

Considerando a constatação acima, não se provou eficaz na prática simulada ser 

viável esta ação conservadora de realização parcial da posição ao atingir o alvo 

primário. O resultado final seria consideravelmente superior neste estudo se 
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houvesse apenas dois tipos de saída do método, pelo stop de segurança, caso os 

preços se comportassem de forma diferente do esperando, ou pelo stop móvel de 

encerramento da posição pelo tempo, para momentos que os preços de um candle 

perdessem o valor da barra anterior (mínimo ou máximo, dependendo se fosse uma 

operação de compra ou venda). À frente detalharemos qual seria o desempenho 

final se fossem consideradas somente estas duas possibilidades de encerramento 

de posição. 

 

Para concluir a abordagem de resultados alternativos, outra possibilidade é 

considerar somente as opções de compra, abrindo mão de entradas vendidas, que 

apostam na baixa de preços para obter lucros. A ponta vendedora é uma situação 

que certos traders não se sentem confortáveis de atuar, já que envolve maior risco. 

Em casos muito específicos, por exemplo, há a possibilidade de ocorrer um grande 

gap no leilão de abertura de um novo pregão, não dando chance do stop de 

segurança ser acionado no ponto desejado e pré-estabelecido. Mas, em casos 

extremos, sem o uso do stop (fato totalmente desaconselhável), o prejuízo pode 

matematicamente ser infinito, não se limitando apenas a perda do principal, como 

em uma operação normal comprada que vira “pó”. 

 

Simulações destas hipóteses, sem a realização parcial de 50% ou sem operações 

de venda, foram realizadas com a base de dados existente, e resultados curiosos 

encontrados foram encontrados. No primeiro cenário observamos uma rentabilidade 

maior que o método padrão, o que era esperado de certa forma esperado. Já na 

segunda alternativa, similar a anterior (por ser mais rentável que o padrão) e 

considerando apenas opções de compra, o resultado final foi ligeiramente inferior ao 

benchmark, conforme podemos observar no próximo gráfico 19, ficando bastante 

comprometido. 
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Gráfico 19 – Comparativo gráfico entre método padrão Oliver Velez x configurações alternativas x 

Ibovespa. 
Fonte: Mais Retorno (2019). Elaborado pelo autor. 
 

Tal como no gráfico 17 (página 80), percebemos acima que a mensuração de 

desempenho foi adaptada de acordo com a escala de pontuação do índice. 

 

Podemos notar no gráfico 19 que o Ibovespa, ainda que não representasse o pior 

desempenho, sofre muitas oscilações ao longo de todo o tempo, chegando inclusive 

a operar na zona de prejuízo (vermelha) por determinados períodos, em três anos 

distintos. Tal fato poderia ser uma preocupação ao investidor, pois se houvesse 

necessidade de encerrar as posições por motivos alheios, corria o risco de ser 

obrigado a consolidar perdas, fato que não foi experimentado pelas demais opções 

propostas. 

 

A respeito das oscilações presentes no Ibovespa e nas alternativas, sabe-se que a 

volatilidade é a principal medida de risco utilizada pelo mercado. Este indicador 

denota incertezas sobre possíveis variações futuras de um ativo ou fundo, de forma 

que, quanto maior for a volatilidade, maiores serão as oscilações percebidas e 
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menor o grau de previsibilidade (FERRAMENTAS DO INVESTIDOR, 2019). Tal grau 

maior gera aumento do risco, porém não inviabiliza o investimento, já que as 

variações ocorrem tanto negativamente quanto positivamente. 

 

Apurou-se no último cenário apresentado que, o Ibovespa possui a maior 

volatilidade anual, com 22,24%. A opção menos atrativa do método, que encerrou o 

período com performance bastante similar ao Ibovespa, evidenciou apenas 8,02% 

de volatilidade. Já o método padrão alcançou 9,02% e, por fim, a alternativa mais 

rentável, 10,06%. A considerar pela enorme diferença no grau de volatilidade, 

Ibovespa e a alternativa menos rentável do método, obtiveram retornos muitos 

próximos entre si (diferença de 2,40% em 5 anos a favor do Ibovespa), mesmo 

assim, determinados investidores podem optar pelo método menos rentável, ainda 

que com resultado menor, devido ao fato de ser mais estável, não experimentando 

tantos “sustos” (vide gráfico 19 e figura 11). 

 

Tratando sobre o tema risco e retorno, de posse de demais dados já levantados, 

calculamos ainda dois comparativos finais. Neste âmbito, destaca-se o desempenho 

do Ibovespa como o mais arriscado dentre as alternativas, fato afirmado com base 

volatilidade citada. As grandes variações dos retornos mensais do principal 

benchmark afetaram o desvio padrão, elevando o grau de risco. Em comparação 

com os demais, temos a seguinte situação apresentada na figura 11. 
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Figura 11 – Comparativo de risco-retorno das alternativas apresentadas. 
Fonte: Mais Retorno (2019). Elaborado pelo autor. 
 

Outra forma de percebermos a diferença entre os resultados do método e de sua 

referência no mercado é analisar a curva de distribuição normal dos retornos 

mensais percebidos. Nota-se no gráfico 20 que os resultados da metodologia 

proposta por Velez (2008), e variantes, limitam valores na ponta negativa da curva. 

Tal fato se deve pelo uso do stop de segurança, sendo que Ibovespa não possui 

este limitador de perda, assim, é possível verificar valores próximos a incríveis -12% 

na curva normal do benchmark. 
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Gráfico 20 – Comparativo de rentabilidades por meio da curva de distribuição normal. 
Fonte: Mais Retorno (2019). Elaborado pelo autor. 
 

Os resultados obtidos pelas simulações pesquisadas possuem baixa dispersão entre 

si, se comparados aos retornos mensais do Ibovespa. E, quanto menor for esta 

dispersão, mais baixo será o risco ao investidor. 

 

Por fim, as características de desempenho pertinentes a cada opção alternativa, em 

comparação ao método padrão, estão tabuladas no quadro 7, a seguir. 
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Quadro 7 – Comparativo de desempenho do método padrão e configurações alternativas, opções 

com incidência de IR. 
Fonte: Mais Retorno (2019). Elaborado pelo autor. 
 

Podemos enfim concluir com este comparativo que: 

 A opção alternativa considerando saída única ao final é de fato a mais atrativa de 

todas, com base na simulação e premissas em questão. Possivelmente esta 
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hipótese será válida de forma geral, para operar qualquer tipo de ativo na bolsa 

de valores, considerando que trata-se de um sistema gráfico e que a diferença 

apurada em relação ao método padrão não foi pequena; 

Além disto, se a comparação for em relação ao Ibovespa, teremos muita margem 

(138% x 60%, em 5 anos) para não restar dúvidas que o método deve sim ser 

testado na prática, com uma carteira livre; 

 Apesar do retorno maior na opção sem saída parcial, a efetividade desta 

alternativa foi ligeiramente inferior ao modelo padrão. Ainda assim, 73,7% é uma 

excelente taxa de efetividade; 

 A opção que considera somente operações de compra não conseguiu captar um 

grande movimento de alta como as demais, já que não englobou importantes 

oportunidades de vendas a descoberto; 
O número reduzido de opções executadas (apenas 76 contra 126 no método 

padrão), além do fato de só ser possível considerar o índice, levaram a uma 

terrível média de 1 operação a cada 17,4 dias de pregão. A ociosidade total 

chegou a 90%. Por estas razões, a variação percentual média por operação ficou 

totalmente comprometida neste cenário alternativo apenas de compra, bem 

aquém das demais, levando a um resultado global expressivamente a menor.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

5.1. Conclusões 
 

 

Nos encontramos em um momento muito oportuno para o investimento em renda 

variável no Brasil, tanto devido à baixa na taxa de juros básico da economia, ao 

menor nível histórico, o crescente número de investidores na bolsa de valores, 

quanto a diversas mídias fomentando o mercado. Investimentos em renda fixa 

rendem cada vez menos, forçando investidores a buscar opções mais arrojadas para 

ganhar mais. Nosso principal índice da B3 também conquista novas máximas 

históricas, sucessivas a cada dia, evidenciando o otimismo crescente. 

 

Um crescente número de influenciadores digitais transmite conhecimentos a 

principiantes, por meio de redes sociais e plataformas de vídeos. O mercado não 

perdoa e são justamente estes novatos os mais suscetíveis a cometer falhas, 

deslizes estes que gerarão as boas oportunidades de lucros para aqueles que 

estiverem melhor qualificados a enfrentar a dura guerra de preços. Ganhará não 

somente aquele que for capaz de identificar oportunidades, mas quem tiver ainda 

uma estratégia vencedora, controle emocional para ser disciplinado ao 

planejamento. 

 

Este estudo serviu para confirmar a eficácia de uma metodologia simplista em sua 

essência, que se provou além de vencedora, possuir grande constância ao longo do 

período analisado de 5 anos, com baixa volatilidade e uma taxa de efetividade 

padrão próxima a 78%.  

 

Apesar de inserido em um ambiente volátil e repleto de grandes riscos, os 

parâmetros estabelecidos por Velez (2008) se mostraram, de certa forma, bastante 

conservadores, já que não tiveram por objetivo capturar enormes oscilações de 

preços, ao contrário, buscaram frequentes e sucessivos ganhos menores (vide 

gráfico 20 – página 80), que juntos ao final propiciaram resultados robustos. 
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Chegou-se a variação média por operação, considerando ganhos e perdas, de 

2,12%, com duração média de 3,6 dias de pregão. 

 

O fator responsável pelo baixo risco apurado no setup estudado é que não há 

antecipação de movimento. Ainda que ocorra uma forte queda nos preços e pessoas 

acreditam que “está barato”, que é uma oportunidade de compra, nada garante que 

este será de fato o fundo (menor cotação e melhor momento de entrada), ou que 

poderá cair mais, tal como ocorrido como as ações da Enron (gráfico 14 – página 

70). Tentar acertar o início ou o final de uma reversão de tendência é na verdade 

operar contra ela, algo bastante arriscado (MATSURA, 2006). Observamos que, ao 

operar a favor da tendência perdemos parte de um grande movimento, ainda assim 

é possível garantir resultados satisfatórios, com maior segurança e consistentes ao 

longo do tempo. 

 

Em softwares gráficos estão disponíveis inúmeras dezenas de indicadores técnicos 

e não há uma receita certa e infalível do que deve ser feito, o setup ideal 

(MATSURA, 2006). Todos os indicadores ou técnicas têm por trás de suas linhas 

gráficas, ou números, fórmulas que consideram preços e volumes praticados no 

passado (VELEZ, 2008). Por tanto, cabe ao trader avaliar quais destes recursos 

melhor se encaixa em determinado ativo, promover o ajuste fino necessário e validar 

por meio de backtest. Não é possível ficar preso a um único indicador como sinal de 

compra ou venda, ou pior, usar um número excessivo deles, dificultando a 

visualização da tela. O importante é ter sinais evidentes, que balizem os atos com 

racionalidade, jamais operar sem certeza a clara do que se está fazendo, ter muito 

bem definido o planejamento de cada operação, pontos de entrada, saída e stop de 

segurança. 

 

Esta técnica pode ser aplicada a qualquer tipo de mercado, ação ou tempo gráfico, 

já que é baseada na “dor” de quem que detém um ativo e sofre após três ou mais 

dias de queda nas cotações. Pessoas com baixo grau de resiliência, dominadas 

pelas emoções do medo e incerteza, acabam por se desfazer de suas posições nos 

momentos adversos. Já outras, gananciosas, sabendo que preços em geral se 

movem com base na oferta e demanda, identificam oportunidades para efetuar 

entradas e auferir lucros nestes mesmos momentos difíceis. Desta forma, preços 
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seguem oscilando em movimentos cíclicos, ao redor de médias, de certa forma 

previsíveis, tornando possível conquistar bons frutos a quem tem a habilidade de 

enxergar uma tendência (VELEZ, 2008).  

 

A razão para seguir à risca tais regras é disciplinar o negociador, fazer com que 

pessoas estejam alertas, tenham em mente passos prévios e saibam exatamente o 

que fazer, antes mesmo de tomar qualquer atitude. Em outras palavras, esta 

proposta visa capacitar, colocar técnica e deixar de lado a emoção ao negociar 

ativos. 

 

Outra grande vantagem é o tempo exigido de quem se propõe a utilizar esta técnica. 

Não são necessárias inúmeras horas de dedicação, acompanhar o mercado em 

tempo real. Tanto que, ao longo dos anos completos de 2014 a 2018, houve 1.324 

pregões na B3, porém, o número de dias em que se estava posicionado de alguma 

forma, seja comprado ou vendido, foi de apenas 218 dias. Em outras palavras, 

apenas em 16% deste tempo, nas condições desta pesquisa. O número de 

operações também não foi expressivo, cerca de uma operação a cada 10,5 dias de 

pregão. Assim, qualquer investidor interessado no método, que tenha um par de 

horas por semana, conseguirá operar, sem abrir mão dos afazeres diários e 

ocupação principal. 

 

Vale ratificar a importância vital do uso do stop de segurança em todas as 

operações, sem distinção, do contrário, ao invés de negociadores, nos tornaremos 

torcedores, reféns e levados ao sabor das oscilações daqueles que dominam o 

mercado. A depender da situação, o capital empregado em uma posição pode ser 

totalmente comprometido pela falta de uso do stop de segurança, que visa garantir a 

sobrevivência do patrimônio. Temos inúmeros casos, no Brasil e no mundo, onde 

preços de ações despencam e jamais retornam aos patamares anteriores, em 

extremos, estes ativos podem inclusive “virar pó”. 

 

Também foi comprovado o quanto é crucial uma boa relação risco-retorno, já que a 

taxa apurada de, aproximadamente, 3,0:1,2, permite ao negociador errar diversas 

entradas, sem ficar demasiadamente preocupado com as perdas. Sabe-se que com 
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esta proporção basta obter sucesso em apenas 29% das entradas para que o 

resultado final já se torne positivo. 

 

Podemos citar, não como ponto negativo, o fato do percentual aplicável de IR neste 

método ser ligeiramente superior ao estabelecido pela legislação para fundos de 

ações. Isto se deve ao grande número de compras e vendas realizado. Com isso, o 

percentual correspondente de IR obtido chegou a 17,60%, ao passo que em fundo 

da mesma categoria a alíquota seria de 15,00%. 

 

Tratando sobre os fundos considerados nesta pesquisa, observamos que estes em 

específico buscam acompanhar as oscilações do Ibovespa, mas somente um dentre 

doze conseguiu superar o benchmark ao final do período. Se o objetivo do investidor 

é que seu capital acompanhe este índice, pode ser mais prudente optar diretamente 

pela ETF BOVA11, que possui alta aderência ao Ibovespa, além de menor taxa de 

administração do mercado, baixo valor mínimo necessário de entrada, mas, 

ressalvada a incidência de IOF, caso seja necessário resgatar valores em prazo 

inferior a 30 dias, tal como ocorre em qualquer fundo (BLACKROCK, 2019). 

 

Os resultados obtidos por fundos considerados, no espaço temporal definido, 

ficaram bastante aquém do proporcionado pela metodologia de Oliver Velez, 

independentemente de serem ou não bons, mas sem qualquer possibilidade de 

comparação. O melhor dos fundos, Sharp Ibovespa Ativo FIA, gerou 63,88% de 

ganhos no período, contra 121,67% do método padrão, ambos deduzindo ao final o 

imposto de renda devido. 

 

Observamos ainda que Oliver Velez, idealizador deste setup, propõe uma premissa 

bastante conservadora que encerra 50% de uma posição ao atingir um alvo primário, 

de forma que, se a partir deste momento (alvo primário) tudo se reverter, seja 

possível encerrar o trade sem prejuízo. Porém, nas condições avaliadas, após as 

saídas parciais, preços seguiram a tendência em que se encontravam em 75% das 

ocasiões, ou seja, o lucro aumentou após o atingimento do alvo primário. E, das 

vezes que o preço não foi além após a estratégia de garantir parte do lucro, estes 

valores jamais recuaram sequer ao nível inferior ao de entrada. Desta forma, a 

premissa conservadora serviu tão somente para reduzir os bons resultados, não 
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contribuindo em nada no objetivo de evitar perdas, pois não foi experimentada uma 

sequer. Foi elaborado estudo complementar a fim de verificar qual seria o resultado 

caso não considerássemos essa regra conservadora de Oliver Velez, constatamos 

um resultado ainda mais surpreendente, melhorando o retorno total para, 

aproximadamente, 138%, já deduzido o IR. 

 

A fim de atingir o melhor retorno global e garantir a menor volatilidade possível, é 

necessário que o negociador acredite na metodologia, entre em todas as 

oportunidades que derem sinal, sem quaisquer distinções, seguindo à risca os 

critérios operacionais e de proteção propostos. O baixo grau de volatilidade 

propiciará tranquilidade ao investidor, pois sabe que não irá vivenciar grandes 

oscilações, por estarem protegidos pelo stop de segurança.  

 

Oportunidades de vendas no período estudado somaram metade do número total de 

compras. Entretanto, as vendas foram imprescindíveis para a obtenção do resultado 

final, afirmação comprovada com base em simulação realizada somente com opções 

na ponta compradora. Caso o investidor opte por filtrar possíveis entradas apontadas 

pelo método e poucas operações de fato sejam realizadas, a taxa de efetividade e a 

relação risco-retorno estarão suscetíveis a grandes variações e, em caso extremo, 

mudar por completo o cenário de credibilidade apurado nesta pesquisa. 

 

O próximo gráfico por si só coroa e corrobora todas as conclusões identificadas e 

apontadas. E, encerrando a comparação em relação ao benchmark, é possível 

imaginar como a opção alternativa mais interessante (que já possui um incrível 

desempenho) poderia ser ainda potencializada, caso considerássemos as 

prerrogativas legais de isenção de IR. 
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Gráfico 21 – Comparativo final, método alternativo de Oliver Velez X benchmark Ibovespa, ao longo 

dos anos 2014 a 2018, com IR. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Nunca é demais ressaltar que o trader operando recursos próprios e em situação 

real estará sob efeito do estresse, tenso pela possibilidade de perder parte de seu 

capital. Por tanto, deve ter o máximo de qualificação possível, treinamento, disciplina 

e respeito ao método/estratégia adotado, evitando desta forma tomar decisões 

infundadas, motivadas por questões emocionais. Aos que estão ingressando neste 

mercado em forte expansão, é recomendado ser prudente, começar devagar, com 

pouco emprego capital, até obter constância nas operações, além de ser prudente 

diversificar as alocações financeiras (FONTANILLS e GENTILE, 2006). 

 

O método de Oliver Velez, apesar de se basear unicamente em questões gráficas 

para a tomada de decisão, pode ter riscos minimizados, se considerarmos em 

conjunto com uma análise situacional contábil da empresa em questão, de forma 

que, se o gráfico indica um bom momento de compra e os números divulgados pela 

empresa também são bons, este será um fator adicional (um novo indicador) que 

servirá para reforçar uma entrada. 
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Não obstante, investimentos em ações envolvem altos riscos, mas que podem ser 

dosados. Resultados de simulações passadas não são garantias de se obter os 

mesmos lucros no futuro. Negociadores devem saber exatamente as regras do 

mercado, a fim de evitar prejuízos por fatores alheios, anteriores a operação de fato, 

distrações banais tais como errar prazos de liquidação financeira e ter que arcar com 

multas por saldo devedor, não observar se ao executar uma ordem está de fato 

“comprando” ou “vendendo”, errar o tamanho (quantidade) dos lotes, etc., são erros 

que não devem ser cometidos. 

 

 

5.2. Limitações da pesquisa 
 

 

O presente trabalho limitou-se ao levantamento e apuração dos dados, 

fundamentados na metodologia proposta por Oliver Velez, abstendo-se desta forma 

a entender ou explicar fatores externos ao método, tais como as variáveis do micro e 

macro ambiente, questões políticas e mesmo técnicas, que pudessem gerar 

quaisquer impactos nos resultados. 

 

Consideramos, com base nas características do ativo em questão, que existe 

liquidez suficiente em cada ponto de compra ou venda identificado no gráfico, para a 

realização hipotética das operações sugeridas, além de margens operacionais à 

disposição do negociador. 

 

O fator de comparação estabelecido que considera apenas o Ibovespa como ativo 

possível de ser operacionalizado pode ter gerado viés capaz de alterar o tamanho 

da vantagem obtida. Em outras palavras, considerando um estudo com ações de 

livre escolha é possível obter resultado diferente. Considerando a proteção que este 

método possui com o uso do stop de segurança e o enorme percentual de 

ociosidade obtido, espera-se, pela lógica, obter vantagens superiores. 
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5.3. Sugestões para trabalhos futuros 
 

 

Considerando a eficácia apurada com as características em questão, o próximo 

passo seria uma livre comparação, permitindo a operacionalização de qualquer 

papel com grande liquidez e boa volatilidade, confrontando resultados obtidos frente 

aos melhores fundos de ações livres do mercado. O resultado desta comparação 

poderia depender do fator “sorte” ou “acaso” nas escolhas dos ativos, já que não 

haverá recursos suficientes para comprar tudo o que houver indicação de entrada 

pela metodologia de Oliver Velez. Com isso, o resultado final poderia ser 

questionado com base em por que determinado ativo foi escolhido, em detrimento 

de outro, razão pela qual este estudo menos restritivo não foi inicialmente 

considerado. 

 

As chances de ganhos na pesquisa realizada foram drasticamente diminuídas, no 

momento que estávamos impedidos de operar livremente qualquer outro papel 

existente. Dependíamos de um sinal apenas do índice para abrir nova posição, 

aguardando por dias e dias, com o hipotético capital total parado. É necessário ter 

recursos disponíveis em caixa para a compra de ações em momentos oportunos 

(BASSAL, 2008), mas possivelmente os valores ficaram ociosos por tempo demais. 

Conforme verificamos nas estatísticas, em 84% do tempo não estávamos 

posicionados. Além disto, ao trader mais experiente, possuidor de um bom 

gerenciamento de risco e do capital empregado em renda variável, seria possível 

inclusive usar recursos advindos de operações vendidas e lançar mão em operações 

compradas, auferindo lucros com recursos que sequer são próprios, oportunidades 

arrojadas somente para profissionais com grande experiência e controle. 

 

Outra razão é que a boa gestão de risco indica escolher diferentes tipos de ativos na 

alocação de recursos, em setores diversos (FONTANILLS e GENTILE, 2006). Ao 

operar o índice fomos obrigados a aceitar o pacote completo que o compõe. Não foi 

um problema considerar todo o capital no índice, pois é o ativo mais neutro 

negociado na B3, mas sim, deixar de ampliar oportunidades destacando ativos mais 

promissores, de forma alheia ao índice. Estas atitudes, em combinado, podem ser 

de grande valia para um melhor resultado final. 
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Por fim, também pode ser interessante aliar os conceitos da análise gráfica, 

propostos por Velez (2008) com outras metodologias, chegando a um modelo 

híbrido robusto, capaz de operar com foco em diferentes outros horizontes (day 

trade ou position trade) simultaneamente. McCall e Whistler (2009) apresentaram a 

possibilidade de unir análise gráfica com análise fundamentalista e, afirmam que 

traders têm sucesso desta forma, pois de um lado, a análise fundamentalista tem a 

capacidade de indicar ativos com grande potencial de lucro no longo prazo, 

oportunidades estas que não são tão bem identificadas graficamente pelo método de 

Oliver Velez, ou qualquer outro setup que tenha alvos de curto ou médio prazo. 

 

O pensamento anterior pode ser melhor compreendido ao analisar a figura a seguir, 

é possível verificar que nas menores ondas (azuis) são aproveitadas as 

oportunidades de curtos e médios prazos, por exemplo, com base no método aqui 

analisado. E nas grandes ondas (verdes) estão evidenciadas as posições de longo 

prazo, movimentos buscados por traders que acreditam em estratégias 

fundamentalistas. É também o que acredita Neely e Hall (1990), ao citar que quando 

estas ondas são aproveitadas em uma combinação de técnicas, possibilitam o 

aproveitamento pleno dos movimentos do mercado acionário (teoria das ondas de 

Elliott). 

 

 
Figura 12 – Ondas de Elliott aplicadas no gráfico semanal do Ibovespa, período de junho/2016 a 

junho/2019. 
Fonte: Dados da Economática (2019). Elaborado pelo autor.  



100 

6. BIBLIOGRAFIA 
 

 

ALLIANZ. The sixth kondratieff: Long waves of prosperity. Frankfurt: [s.n.], 2010. 

B3. Ações por Índice: Ações: Índices dos quais participa: Maio a Agosto de 2019. 
Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/acoes-por-
indice>. Acesso em: 09 ago. 2019. 

______. Composição da Carteira Teórica do Ibovespa: Mai. a Ago. 2019. 
Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-
amplos/indice-ibovespa-ibovespa-composicao-da-carteira.htm>. Acesso em: 25 jun. 
2019. 

______. Custos para o Mercado de Ações. Disponível em: 
<http://www2.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/custos-e-tributos/custos-
operacionais/acoes.aspx?Idioma=pt-br>. Acesso em: 10 ago. 2019. 

______. Dados de Mercado / Market Information: Outubro/October 10/2019. 
Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-
dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/dados-de-mercado>. Acesso em: 14 
out. 2019. 

______. Índices. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices>. Acesso em: 09 ago. 2019. 

______. iShares Ibovespa Fundo de Índice (BOVA11). Disponível em: 
<http://bvmf.bmfbovespa.com.br/etf/EtfDetalhe.aspx?Codigo=BOVA11&idioma=pt-
br>. Acesso em: 25 ago. 2019. 

______. O Índice. Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-
indices/indices/indices-amplos/ibovespa.htm>. Acesso em: 25 jun. 2019. 

______. Ofertas públicas e IPO’s. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/estatisticas>. Acesso 
em: 29 jul. 2019. 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/acoes-por-indice
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/acoes-por-indice
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-composicao-da-carteira.htm
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-composicao-da-carteira.htm
http://www2.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/custos-e-tributos/custos-operacionais/acoes.aspx?Idioma=pt-br
http://www2.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/custos-e-tributos/custos-operacionais/acoes.aspx?Idioma=pt-br
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/dados-de-mercado
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/dados-de-mercado
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/etf/EtfDetalhe.aspx?Codigo=BOVA11&idioma=pt-br
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/etf/EtfDetalhe.aspx?Codigo=BOVA11&idioma=pt-br
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/ibovespa.htm
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/ibovespa.htm


101 

______. Perfil dos Investidores em 30/09/2019. Disponível em: 
<http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-
data/consultas/mercado-a-vista/historico-pessoas-fisicas>. Acesso em: 14 out. 2019. 

______. Relações com Investidores / Investor Relations: BANCO DE DADOS / 
OPERATIONAL FIGURES. Disponível em: 
<http://ri.bmfbovespa.com.br/ptb/15/NOVO%20FORMATO%20Banco%20de%20dad
os_Operational%20Figures_Julho_2019%20-
%20Mkt%20e%20Nmero%20de%20empresas%20ajustados.xlsx>. Acesso em: 01 
set. 2019. 

______. Variação anual. Disponível em: 
<http://bvmf.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoVariacaoAnual.aspx?Indice=IBOV&i
dioma=pt-br>. Acesso em: 25 jun. 2019. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Taxa SELIC. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>. Acesso em: 12 dez. 
2019. 

BANK OF AMÉRICA MERRILL LYNCH. Brazil: the opportunity is there. 06 mar. 
2019. [S.l.: s.n.], [2019]. 

BARRETO, Cesar Marques; FONTES FILHO, Joaquim Rubens. O Conselho Fiscal 
no contexto brasileiro: uma jabuticaba ou uma solução. In: Governança 
corporativa: discussões sobre os conselhos em empresas no Brasil (FONTES 
FILHO, Joaquim Rubens; LEAL, Ricardo Pereira Câmara (coord.); Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa, org.). São Paulo: Saint Paul Editora, 2012, cap. 13, p. 
183-194. 

BASSAL, Omar. Swing Trading for Dummies. Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2008. 

BBDTVM. BB Ações Ibovespa Ativo. Disponível em: 
<https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/inf00822059.pdf>. Acesso em: 
25 ago. 2019. 

______. BB Ações Ibovespa Indexado Estilo. Disponível em: 
<https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/inf09005823.pdf>. Acesso em: 
25 ago. 2019. 

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/historico-pessoas-fisicas
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/historico-pessoas-fisicas
http://ri.bmfbovespa.com.br/ptb/15/NOVO%20FORMATO%20Banco%20de%20dados_Operational%20Figures_Julho_2019%20-%20Mkt%20e%20Nmero%20de%20empresas%20ajustados.xlsx
http://ri.bmfbovespa.com.br/ptb/15/NOVO%20FORMATO%20Banco%20de%20dados_Operational%20Figures_Julho_2019%20-%20Mkt%20e%20Nmero%20de%20empresas%20ajustados.xlsx
http://ri.bmfbovespa.com.br/ptb/15/NOVO%20FORMATO%20Banco%20de%20dados_Operational%20Figures_Julho_2019%20-%20Mkt%20e%20Nmero%20de%20empresas%20ajustados.xlsx
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoVariacaoAnual.aspx?Indice=IBOV&idioma=pt-br
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoVariacaoAnual.aspx?Indice=IBOV&idioma=pt-br
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/inf00822059.pdf
https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/inf09005823.pdf


102 

______. BB Ações Ibovespa Indexado. Disponível em: 
<https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/inf73899759.pdf>. Acesso em: 
25 ago. 2019. 

BEGIN TO INVEST. A Brief History of Enron – With Enron Stock Chart. 
Disponível em: <https://www.begintoinvest.com/enron-stock-chart>. Acesso em: 14 
set. 2019. 

BLACKROCK. BOVA11 iShares Ibovespa Fundo de Índice. Disponível em: 
<https://www.blackrock.com/br/literature/fact-sheet/bova11-ishares-ibovespa-fundo-
de-ndice-fund-fact-sheet-pt-lm.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2019. 

______. Ishares Ibovespa Fundo de Índice: Demonstrações financeiras em 31 de 
março de 2019. Disponível em: <https://www.blackrock.com/br/literature/annual-
report/bova11-financial-statements-pt.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2019. 

BLOOMBERG. Oliver L. Velez Executive Profile. Disponível em: 
<https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=4593977
&privcapId=58140403&previousCapId=58140403&previousTitle=Velez%20Capital%
20Management,%20LLC>. Acesso em: 08 maio 2019. 

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS. Lâmina de informações essenciais 
sobre o Sharp Ibovespa Ativo Fundo De Investimento Em Ações. Disponível em: 
<https://institucional.xpi.com.br/downloads/xpgestao/Lamina/Lamina_089125690001
35_v45.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2019. 

BOTELHO, Fausto. Método ComStop de operar nos Mercados. [S.I.: s.n.], 2009. 

BRADESCO ASSET MANAGEMENT. Ibovespa Ações. Disponível em: 
<https://wwwss.shopinvest.com.br/infofundos/ConsultaInformativo.do?site=VAREJO
&cnpjFundo=42469023000190&codigoTipoDocumento=17>. Acesso em: 25 ago. 
2019. 

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, 
Art. 32º. Regulamenta as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Decreto/D6306.htm>. Acesso em: 07 set. 2019. 

______. Presidência da República. Lei n.º 11.033, de 21 de dezembro de 2004, Art. 
1º. Altera a tributação do mercado financeiro e de capitais. Disponível em: 

https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/inf73899759.pdf
https://www.begintoinvest.com/enron-stock-chart
https://www.blackrock.com/br/literature/fact-sheet/bova11-ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fund-fact-sheet-pt-lm.pdf
https://www.blackrock.com/br/literature/fact-sheet/bova11-ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fund-fact-sheet-pt-lm.pdf
https://www.blackrock.com/br/literature/annual-report/bova11-financial-statements-pt.pdf
https://www.blackrock.com/br/literature/annual-report/bova11-financial-statements-pt.pdf
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=4593977&privcapId=58140403&previousCapId=58140403&previousTitle=Velez%20Capital%20Management,%20LLC
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=4593977&privcapId=58140403&previousCapId=58140403&previousTitle=Velez%20Capital%20Management,%20LLC
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=4593977&privcapId=58140403&previousCapId=58140403&previousTitle=Velez%20Capital%20Management,%20LLC
https://institucional.xpi.com.br/downloads/xpgestao/Lamina/Lamina_08912569000135_v45.pdf
https://institucional.xpi.com.br/downloads/xpgestao/Lamina/Lamina_08912569000135_v45.pdf
https://wwwss.shopinvest.com.br/infofundos/ConsultaInformativo.do?site=VAREJO&cnpjFundo=42469023000190&codigoTipoDocumento=17
https://wwwss.shopinvest.com.br/infofundos/ConsultaInformativo.do?site=VAREJO&cnpjFundo=42469023000190&codigoTipoDocumento=17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6306.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6306.htm


103 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11033.htm>. Acesso 
em: 31 ago. 2019. 

BULKOWSKI, Thomas N. Swing and Day Trading: Evolution of a Trader. New 
Jersey: John Wiley & Sons, 2013. 

CAIXA. Caixa Ações Ibovespa Ativo. Disponível em: 
<http://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5394.pdf>. 
Acesso em: 25 ago. 2019. 

______. Caixa FI Ações Ibovespa. Disponível em: 
<http://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_0053.pdf>. 
Acesso em: 25 ago. 2019. 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Mercado de Valores Mobiliários 
Brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários, 2014. 

COTIAS, Adriana. ‘Selic menor vai deslocar recursos para o risco’, diz Guardia. 
Valor Investe, Fundos de investimentos. 16 out. 2019. Disponível em: 
<https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/noticia/2019/10/16/selic-menor-vai-
deslocar-recursos-para-o-risco-diz-guardia.ghtml>. Acesso em: 17 nov. 2018. 

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT. Daycoval Ibovespa Ativo FIA. Disponível 
em: 
<https://www.daycoval.com.br/Asset/Content/Documentos/Fundos/Dividendos.pdf>. 
Acesso em: 25 ago. 2019. 

DEBASTIANI, Carlos A. Candlestick: Um método para ampliar lucros na Bolsa de 
Valores. São Paulo: Novatec, 2007. 

DELOITTE; IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Novo 
ecossistema das relações com investidores: Tecnologia e comunicação na era 
dos negócios digitais: Pesquisa 2019. [S.l: s.n.], [2019]. 

DOUGLAS, Mark. Trading – Atitude mental do trader de sucesso. 3. ed. 
[Portugal]: Bookout, 2015. 

ECONOMÁTICA. Cotações da ETF BOVA11 no período 2014-2018. Disponível 
em: <https://economatica.com>. Acesso em: 09 ago. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11033.htm
http://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_5394.pdf
http://www.caixa.gov.br/downloads/aplicacao-financeira-laminas/LA_0053.pdf
https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/noticia/2019/10/16/selic-menor-vai-deslocar-recursos-para-o-risco-diz-guardia.ghtml
https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/noticia/2019/10/16/selic-menor-vai-deslocar-recursos-para-o-risco-diz-guardia.ghtml
https://www.daycoval.com.br/Asset/Content/Documentos/Fundos/Dividendos.pdf
https://economatica.com/


104 

______. Cotações do Ibovespa no período 2014-2018. Disponível em: 
<https://economatica.com>. Acesso em: 01 abr. 2019. 

ELDER, Alexandre. Como se transformar em um operador e investidor de 
sucesso: Entenda a psicologia do mercado financeiro: Técnicas poderosas de 
negociação, gestão lucrativa de investimentos. 15. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011. 

FERRAMENTAS DO INVESTIDOR. Como Calcular a Volatilidade. Disponível em: 
<http://ferramentasdoinvestidor.com.br/financas-quantitativas/como-calcular-a-
volatilidade>. Acesso em: 02 out. 2019. 

FONTANILLS, George A.; GENTILE, Tom. The index trading course. New Jersey: 
John Wiley & Sons, 2006. 

FONTES FILHO, Joaquim Rubens. Governança corporativa. In: SIQUEIRA, Marcelo; 
PEREIRA, Atademes Branco; TREIGER, José Marcos. Brasil S/A: guia de acesso 
ao mercado de capitais para companhias brasileiras. Rio de Janeiro: RR Donnelley 
Financial Comunicação Corporativa, 2014, cap. 8, p. 81-101. 

GASPAR, José. O que é um método para operar na bolsa de valores e quais 
seus componentes? 06 mar. 2017. Disponível em: 
<https://ls.com.vc/educacao/artigo/o-que-e-um-metodo-para-operar-na-bolsa-de-
valores-e-quais-seus-componentes>. Acesso em: 11 maio 2019. 

______, José. Swing trade: o carro de luxo da Bolsa de Valores. 14 set. 2018. 
Disponível em: <https://ls.com.vc/educacao/artigo/swing-trade-o-carro-de-luxo-da-
bolsa-de-valores>. Acesso em: 11 maio 2019. 

GODOY, José; MEDINA, Luiz Gustavo; GAZEL JR., Marco Antônio. Investindo em 
Ações. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

GOEKING, Weruska. Bolsa pode subir 40% até o final de 2020, preveem 
economistas. Valor Investe. 09 ago. 2019. Disponível em : 
<https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/bolsas-e-
indices/noticia/2019/08/09/bolsa-pode-subir-40percent-ate-o-fim-de-2020-preveem-
economistas.ghtml>. Acesso em: 12 ago. 2019. 

GRANER, Fabio. Governo quer facilitar o acesso de pessoas físicas a ações. Valor 
Econômico. 12 mar. 2019. Disponível em: 

https://economatica.com/
http://ferramentasdoinvestidor.com.br/financas-quantitativas/como-calcular-a-volatilidade
http://ferramentasdoinvestidor.com.br/financas-quantitativas/como-calcular-a-volatilidade
https://ls.com.vc/educacao/artigo/o-que-e-um-metodo-para-operar-na-bolsa-de-valores-e-quais-seus-componentes
https://ls.com.vc/educacao/artigo/o-que-e-um-metodo-para-operar-na-bolsa-de-valores-e-quais-seus-componentes
https://ls.com.vc/educacao/artigo/swing-trade-o-carro-de-luxo-da-bolsa-de-valores
https://ls.com.vc/educacao/artigo/swing-trade-o-carro-de-luxo-da-bolsa-de-valores
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/bolsas-e-indices/noticia/2019/08/09/bolsa-pode-subir-40percent-ate-o-fim-de-2020-preveem-economistas.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/bolsas-e-indices/noticia/2019/08/09/bolsa-pode-subir-40percent-ate-o-fim-de-2020-preveem-economistas.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/bolsas-e-indices/noticia/2019/08/09/bolsa-pode-subir-40percent-ate-o-fim-de-2020-preveem-economistas.ghtml


105 

<https://www.valor.com.br/imprimir/noticia/6155179/financas/6155179>. Acesso em: 
15 maio 2019. 

I FUND TRADERS. About iFundTraders: Oliver L. Velez: Chief Trading Officer & 
CEO. Disponível em: <https://www.ifundtraders.com/about>. Acesso em: 02 maio 
2019. 

IBGE. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA: IPCA: 
Serie_Historica. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-
novoportal/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-
consumidor-amplo.html?=&t=downloads>. Acesso em: 25 nov. 2019. 

______. População Economicamente Ativa (PEA): 2015. Disponível em: 
<https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD292&sv=19&t=grupos-
de-idade>. Acesso em: 08 ago. 2019. 

ITAÚ. Itaú Ações Index Ibovespa FICFI. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/personnalite/investimentos/fundos/detalhe/#codigo_fundo=
40102>. Acesso em: 25 ago. 2019. 

______. Itaú Índice Ações Ibovespa FICFI. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/investimentos-previdencia/fundos/detalhe-de-produto-
fundos/#codigo_fundo=40183_23>. Acesso em: 25 ago. 2019. 

______. O que é Hedge? Disponível em: 
<http://www.itauinvestnet.com.br/itauinvestnet/fundos/entenda/conteudo.aspx?op=35
>. Acesso em: 24 ago. 2019. 

KAHIL, Gustavo. Brasil está acelerando, apontam Merrill Lynch e UBS a investidores 
globais. Moneytimes, Comprar ou vender? 29 out. 2019. Disponível em: 
<https://moneytimes.com.br/brasil-esta-acelerando-apontam-merrill-lynch-e-ubs-a-
investidores-globais>. Acesso em: 03 nov. 2019. 

KENNEDY, Jeffrey. How to Trade the Highest Probability Opportunities: Moving 
Averages. Georgia: News Classics Library, 2009. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da 
metodologia científica. São Paulo: Atlas, 7. ed., 2010. 

https://www.valor.com.br/imprimir/noticia/6155179/financas/6155179
https://www.ifundtraders.com/about
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=downloads
https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD292&sv=19&t=grupos-de-idade
https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD292&sv=19&t=grupos-de-idade
https://www.itau.com.br/personnalite/investimentos/fundos/detalhe/%23codigo_fundo=40102
https://www.itau.com.br/personnalite/investimentos/fundos/detalhe/%23codigo_fundo=40102
https://www.itau.com.br/investimentos-previdencia/fundos/detalhe-de-produto-fundos/%23codigo_fundo=40183_23
https://www.itau.com.br/investimentos-previdencia/fundos/detalhe-de-produto-fundos/%23codigo_fundo=40183_23
http://www.itauinvestnet.com.br/itauinvestnet/fundos/entenda/conteudo.aspx?op=35
http://www.itauinvestnet.com.br/itauinvestnet/fundos/entenda/conteudo.aspx?op=35
https://moneytimes.com.br/brasil-esta-acelerando-apontam-merrill-lynch-e-ubs-a-investidores-globais
https://moneytimes.com.br/brasil-esta-acelerando-apontam-merrill-lynch-e-ubs-a-investidores-globais


106 

LATIN AMÉRICA BUSINESS STORIES. Investimento global cai 20%; Brasil é o 
quarto maior destino. 28 out. 2019. Disponível em: <https://labs.ebanx.com/pt-
br/noticias/economia/ocde-investimento-global>. Acesso em: 29 out. 2019. 

LEMOS, Flávio. Análise técnica dos mercados financeiros: um guia completo e 
definitivo dos métodos de negociação de ativos. São Paulo: Saraiva Educação, 
2016. 

LEMOS, Flávio; CARDOSO, Celso. Análise técnica gráfica. São Paulo: Saraiva, 
2010. 

MAIS RETORNO. Comparativo de fundos. Disponível em: 
<https://maisretorno.com/comparacao/C:1388455200000-
1546221600000/ibov/8912569000135,10406511000161,67976449000160,90058230
00184,1135345000115,73899759000121,42469023000190,2832973000112,152505
7000177,13155995000101,822059000165,8046355000123>. Acesso em: 25 ago. 
2019. 

MATSURA, Eduardo. Comprar ou vender?: Como investir na Bolsa utilizando 
análise gráfica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

MCCALL, Matthew; WHISTLER, Mark. The swing trader’s bible: strategies to profit 
from market volatility. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2009. 

NEELY, Gleen; HALL, Eric. Mastering Elliott Wave: Presenting the Neely Method: 
The First Scientific, Objective Approach to Market Forecasting with the Elliott Wave 
Theory. United States of América: Windsor Books, 1990. 

NELOGICA. Indicador CCI. Disponível em: 
<https://www.nelogica.com.br/conhecimento/artigos/indicadores-estudo/cci>. Acesso 
em: 03 ago. 2019. 

______. ProfitTraining: Software gráfico com cotações e indicadores de ações da 
B3: Versão 4.2.0.2. Disponível em: 
<www.nelogica.com.br/produtos/bin/profitchart/Profit.exe>. Acesso em: 01 set. 2019. 

NISSON, Steve. Japanese candlestick charting technic. 2. ed. New York: New 
York Institute of Finance, 2001. 

https://labs.ebanx.com/pt-br/noticias/economia/ocde-investimento-global
https://labs.ebanx.com/pt-br/noticias/economia/ocde-investimento-global
https://maisretorno.com/comparacao/C:1388455200000-1546221600000/ibov/8912569000135,10406511000161,67976449000160,9005823000184,1135345000115,73899759000121,42469023000190,2832973000112,1525057000177,13155995000101,822059000165,8046355000123
https://maisretorno.com/comparacao/C:1388455200000-1546221600000/ibov/8912569000135,10406511000161,67976449000160,9005823000184,1135345000115,73899759000121,42469023000190,2832973000112,1525057000177,13155995000101,822059000165,8046355000123
https://maisretorno.com/comparacao/C:1388455200000-1546221600000/ibov/8912569000135,10406511000161,67976449000160,9005823000184,1135345000115,73899759000121,42469023000190,2832973000112,1525057000177,13155995000101,822059000165,8046355000123
https://maisretorno.com/comparacao/C:1388455200000-1546221600000/ibov/8912569000135,10406511000161,67976449000160,9005823000184,1135345000115,73899759000121,42469023000190,2832973000112,1525057000177,13155995000101,822059000165,8046355000123
https://www.nelogica.com.br/conhecimento/artigos/indicadores-estudo/cci
http://www.nelogica.com.br/produtos/bin/profitchart/Profit.exe


107 

OLIVEIRA, Malena. Corretoras com menor taxa de corretagem: veja quais são. 
Magnetis. 07/04/2019. Disponível em: <https://blog.magnetis.com.br/corretoras-
com-menor-taxa-de-corretagem>. Acesso em: 05 out. 2019. 

OWEN, Deborah; GRIFFITHS, Robin. Mapping the Markets: A Guide to Stockmarket 
Analysis. The Economist. London: Profile Books, 2006. 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Aplicações Financeiras - Renda Fixa e Renda 
Variável. Disponível em: 
<https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2007/Perguntas/AplicFinanR
enFixaRenVariavel.htm>. Acesso em: 26 nov. 2018. 

SAAD, Lydia. What Percentage of Americans Owns Stock? Gallup, The Short 
Answer. 13 set. 2019. Disponível em: 
<https://news.gallup.com/poll/266807/percentage-americans-owns-stock.aspx>. 
Acesso em: 19 out. 2019. 

SALATI, Paula. Mercado de ações fica mais atrativo para PF. São Paulo, 27 jun. 
2019. Diário do Comércio Indústria & Serviços, Economia e Finanças, p. A6, 
2019. 

SANDRINI, João. 10 vantagens de investir em bolsa nos EUA ao invés da Bovespa. 
Infomoney, Mercados / Ações e Índices. 13 fev. 2017. Disponível em: 
<https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-
indices/noticia/6124940/vantagens-investir-bolsa-nos-eua-inves-bovespa>. Acesso 
em: 18 nov. 2018. 

SANTANDER. Santander Ibovespa Ativo Ações. Disponível em: 
<https://www.santander.com.br/portal/pam/script/lamina/LaminaFundoAsset.do?codF
undo=0491>. Acesso em: 25 ago. 2019. 

SETTI, Rennan. Pequenos investidores ampliam presença na Bolsa e já influenciam 
cotação das ações. O Globo. 30 out. 2019. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/economia/pequenos-investidores-ampliam-presenca-na-
bolsa-ja-influenciam-cotacao-das-acoes-23983740>. Acesso em: 02 out. 2019. 

TAVARES, Luciano. ETF: tudo que você precisa saber para investir! Magnetis. 
16/03/2019. Disponível em: <https://blog.magnetis.com.br/etf>. Acesso em: 31 ago. 
2019. 

https://blog.magnetis.com.br/corretoras-com-menor-taxa-de-corretagem
https://blog.magnetis.com.br/corretoras-com-menor-taxa-de-corretagem
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2007/Perguntas/AplicFinanRenFixaRenVariavel.htm
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2007/Perguntas/AplicFinanRenFixaRenVariavel.htm
https://news.gallup.com/poll/266807/percentage-americans-owns-stock.aspx
https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/6124940/vantagens-investir-bolsa-nos-eua-inves-bovespa
https://www.infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/6124940/vantagens-investir-bolsa-nos-eua-inves-bovespa
https://www.santander.com.br/portal/pam/script/lamina/LaminaFundoAsset.do?codFundo=0491
https://www.santander.com.br/portal/pam/script/lamina/LaminaFundoAsset.do?codFundo=0491
https://oglobo.globo.com/economia/pequenos-investidores-ampliam-presenca-na-bolsa-ja-influenciam-cotacao-das-acoes-23983740
https://oglobo.globo.com/economia/pequenos-investidores-ampliam-presenca-na-bolsa-ja-influenciam-cotacao-das-acoes-23983740
https://blog.magnetis.com.br/etf


108 

TRADINGVIEW. Gráficos do Ibovespa no período 2014 a 2018. Disponível em: 
<https://br.tradingview.com/chart/?symbol=BMFBOVESPA%3AIBOV>. Acesso em: 
11 02 ago. 2019. 

VELEZ, Oliver L. Swing Trading. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

VÉRIOS. Comparação de fundos. Disponível em: 
<https://verios.com.br/apps/comparacao/log/otimo/ibovespa>. Acesso em: 11 20 ago. 
2019. 

WOLWACZ, Alexandre. Setups baseados em médias móveis. Porto Alegre: 
Leandro & Stormer, 2010. 

XP INVESTIMENTOS. Guia Pós-Eleições: outubro de 2018. [S.l; s.n.], [2018].  

https://br.tradingview.com/chart/?symbol=BMFBOVESPA%3AIBOV
https://verios.com.br/apps/comparacao/log/otimo/ibovespa


109 

APÊNDICE 
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Fonte: Nelogica ProfitTraining (2019). Adaptado pelo autor. 
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CÓD. RESUMO DAS OPERAÇÕES 

C001 

Tendência de congestão no curto prazo, médias apontando em conjunto 
para cima. Os preços atingiram o mínimo do canal, momento que coincidiu 
com a proximidade da média móvel de 20 períodos e com o indicador CCI 
retornando de -100. A posição foi encerrada ao atingir a resistência (topo do 
canal). 

C002 

Sinal de entrada gerado no momento que as médias apontavam para cima 
e os preços tocaram a média móvel de 20 períodos, tudo em conjunto com 
o indicador CCI retornando de -100. Operação encerrada ao atingir o topo 
do canal, momento que o indicador CCI também se encontrava em seu 
nível máximo. 

C003 
Entrada gerada após sequência de três candles vermelhos e máximas 
menores a cada dia. Operação encerrada pelo stop móvel de segurança, ao 
perder a mínima da barra anterior. 

C004 

Tendência de alta, sequência de três candles vermelhos, com máximas 
menores a cada dia e corroborado por um aumento de volume financeiro. 
Entrada acionada, não houve atingimento do alvo primário e a posição foi 
encerrada com prejuízo, pelo stop de segurança. 

C005 

Entrada gerada pela sequência de candles vermelhos, máximas menores e 
tendência de alta. O encerramento se deu pelo stop móvel, ao perder a 
mínima do dia anterior, momento que coincidiu com o indicador CCI 
retornando de +100. 

C006 

Sequência de cinco barras vermelhas, com máximas menores a cada dia. O 
ponto de entrada coincide com a média móvel de 20 períodos. Operação 
poderia ter sido encerrada pelo stop móvel no quarto dia, entretanto, o CCI 
indicava compra, por este motivo foi considerado manter o stop inicial ao 
invés de usar o móvel. Fundo foi respeitado diversas vezes, razão pela qual 
foi tomado como resistência e critério de encerramento, não atingido. 
O alvo primário foi enfim alcançado, momento que coincide com o CCI 
retornando de +100 (sugerindo enfraquecimento do movimento de alta). 
Restante da posição encerrado ao perder a mínima do dia anterior. 

C007 
Entrada em tendência de alta, acionada após sequência de candles 
vermelhos e com indicador CCI favorável. Posição encerrada no dia 
seguinte, pelo stop de segurança. 

C008 

Indicador CCI retornando de -100 sugere que média móvel de 20 períodos, 
que está estável, tome inclinação para o alto. Após barras de "dor", entrada 
realizada com suporte na média móvel. Alvo primário atingido e restante 
encerrado no stop móvel. 

C009 

Entrada gerada após sequência de barras vermelhas, aumento do volume 
financeiro e CCI retornando de -100. Não houve realização parcial, 
considerando que o alvo primário estava a apenas 0,98% de distância do 
preço de entrada. Operação encerrada em alta, pelo stop móvel. 
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CÓD. RESUMO DAS OPERAÇÕES 

C010 
Tendência de alta pelas médias apontando para cima, "barras de dor" com 
máximas menores ao longo dos dias que antecederam a entrada. Operação 
encerrada no dia seguinte da entrada, pelo stop de segurança. 

C011 

Recuo nos preços com diversas barras vermelhas. Preços em zona de 
congestão e entrada corroborada pelo indicador CCI retornando de -100. 
Operação encerrada na resistência do canal, quando o indicador CCI 
ultrapassou +100. 

C012 

Nova entrada após barras com máximas menores e CCI retornando de -
100. O sinal também coincide com o toque na média móvel de 20 períodos. 
Encerramento ao atingir a resistência do canal, momento que o CCI 
ultrapassou +100. 

C013 

Após candles vermelhos, máximas menores e indicador CCI favorável, 
realizada entrada de posição comprada e atingido alvo primário. Restante 
da operação continuou, mas foi encerrado pelo stop móvel, sem maior 
progresso. 

C014 

Ocorreram cinco barras com máximas cada vez menores, gerando "dor" 
aos comprados. Há tendência de alta e CCI favorável à entrada em posição 
comprada. A operação era promissora, entretanto, no mesmo dia houve 
acionamento do stop de segurança. 

C015 

Em continuação do movimento anterior, houve barras com mínimas cada 
vez menores ao longo dos dias, médias indicando tendência de alta e sinal 
de entrada acionado. Realizada saída parcial no ponto do alvo primário e 
restante da operação teve pequeno recuo, mas ainda encerrou no positivo. 

C016 

Preços em congestão, variando dentro de canal. Entrada se deu com barras 
com máximas cada vez menores, após indicação de CCI retornando de -
100 e aumento de volume financeiro. O alvo não foi atingido e a operação 
foi encerrada pelo stop móvel. 

C017 
Tendência de alta, recuo de preços por máximas menores e barras 
vermelhas. Entrada em posição comprada acionada e operação encerrada 
no terceiro dia, pelo stop móvel. 

C018 

Recuo de preços por máximas menores, tendência de alta e entrada 
coincidindo com a média móvel de 20 períodos. Realizada saída no alvo 
primário e restante com bom movimento de alto, encerrado no nono dia, 
com forte valorização. 

C019 Entrada acionada após três candles vermelhos e pullback. Operação não 
atingiu o alvo primeiro e foi encerrada ao perder a mínima da barra anterior. 
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C020 

Preços em tendência de alta, após recuo e máximas cada vez menores, 
houve sinal de compra, em conjunto com indicador CCI retornando de -100. 
Posição não progrediu conforme o planejado e fui encerrada no terceiro dia, 
pelo stop móvel. 

C021 

Médias móveis indicando tendência de alta. Após forte redução de preços 
houve indicação de entrada em posição comprada, momento em que 
preços tocaram a média móvel de 20 períodos. Encerramento pelo stop de 
segurança. 

C022 

Continuando o movimento de recuo anterior, mas ainda em tendência de 
alta, houve nova oportunidade de entrada, com respaldo do indicador CCI 
retornando de -100. Novamente a operação foi encerrada em prejuízo pelo 
stop de segurança. 

C023 
Após três barras vermelhas, com máximas menores a cada dia e indicação 
de compra reforçada pelo CCI, o alvo primário não foi alcançado, porém 
houve encerramento com lucro, pelo stop móvel. 

C024 

Sequência de candles verdes, com máximas mais altas a cada dia e médias 
móveis discretamente apontando para baixo. Não houve saída parcial, 
considerando que o alvo primário estava a apenas 0,70% de distância da 
entrada. Posição encerrada pelo stop móvel. 

C025 

Recuo nos preços, com máximas maiores a cada dia, tendência de alta 
bem definida. O alvo primário foi alcançado no dia de abertura da posição e 
o restante foi encerrado com lucro, no terceiro dia, quando a mínima do dia 
anterior foi perdida. 

C026 

Grande movimento de alta, seguido por um recuo expressivo, em dias 
antecedentes à entrada da posição. Tendência de alta definida pelas 
médias móveis apontando para cima e indicador CCI favorável. Alvo 
primário alcançado, o restante da operação não teve desenvolvimento e foi 
encerrou praticamente no mesmo patamar da primeira saída, logo após 
dois dias. 

C027 

Preços entrando em canal de congestão, com resistência e suporte 
definidos. A entrada foi acionada pelo preço estar em região de suporte, 
indicador CCI recuando de -100 e volume financeiro em destaque, 
sugerindo força compradora no papel. Posição encerrada ao atingir a 
resistência e o indicador CCI superar e retornar do nível +100. 

C028 

Posição de compra aberta na região de suporte, após indicações favoráveis 
de CCI e volume financeiro, no dia anterior. Preços não progrediram 
conforme o esperado e a posição foi encerrada no momento que houve 
recuo, retornaram à posição inicial (suporte). 
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C029 

Nova posição de compra sugerida no momento que preços atingiram mais 
uma vez a região de suporte. Indicador CCI e volume financeiro sugerem 
possível movimento altista. Operação encerrada ao atingir a região de 
resistência e com indicação do CCI recuando de +100, reforçando a saída. 

C030 
Recuo de três barras vermelhas, com máximas menores a cada dia. 
Entrada acionada em conjunto com indicação do CCI retornando de -100. A 
posição foi encerrada positivamente, pelo stop móvel. 

C031 

Quatro barras com máximas menores a cada dia. Indicação de entrada 
reforçada pelo CCI. Preços ainda não percebidos dentro de um canal de 
congestão, por este motivo a posição foi encerrada pelo setup normal de 
compra, no stop móvel. 

C032 

Preços já identificados em canal de congestão. Considerado ponto de 
entrada (mínima do canal) quando o preço tocou a média móvel de 20 
períodos e o indicador CCI retornava de -100. Encerramento no topo do 
canal. Indicador CCI tocando o topo do gráfico, sinalizando que os preços 
estão chegando ao máximo e podem perder forças naquele momento. 

C033 
Considerada entrada quando o preço retornou ao mínimo do canal e CCI 
sinalizou o momento. Posição encerrada quando preços tocaram mais uma 
vez o topo do canal. 

C034 

Nova tentativa de obter movimento dentro do canal de congestão, porém 
neste momento não foi possível. O indicador CCI estava favorável à 
compra, mas os preços não progrediram conforme o esperado. Posição 
encerrada no momento que o último fundo foi perdido. 

C035 
Ambas as médias indicando tendência de alta. Sequência de máximas 
menores e entrada acionada. Preços não progrediram conforme o 
planejado e a posição foi encerrada pelo stop de segurança. 

C036 

Após o recuo com diversos candles vermelhos, o indicador CCI não estava 
em seu melhor ponto de entrada, mas, considerando o momento em que 
preços estavam suportados pela média móvel de 20 períodos, havia 
tendência de alta e sequência de candles vermelhos, com máximas 
menores, foi coerente efetivar a entrar.  
A posição foi encerrada ao tocar o topo do canal de congestão, ponto de 
resistência, e após o recuo do CCI de +100, indicando que o movimento 
perdia força. 

C037 

Preços recuaram ao fundo do canal (zona de suporte) e indicador CCI 
retornando de -100 sinalizava o momento adequado para entrada em 
posição comprada. Encerramento ao atingir novamente o topo do canal 
(resistência), corroborado pelo indicador CCI recuando de +100, momento 
que a subida da cotação tenderia a enfraquecer. 
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C038 

Sequência de máximas mais baixas ao longo dos dias. Considerando que 
ainda estamos em um canal de congestão, preços na região da média 
móvel de 60 períodos e indicador CCI retornando de -100, houve 
acionamento do setup. Não tivemos indicação de encerramento, porém 
chegou-se ao último dia da janela temporal deste estudo, por esta razão 
houve a finalização prematura desta posição. 

V001 
Ambas as médias apontando para baixo, houve recuo de três barras, com 
mínimas maiores a durante o período e entrada acionada. Atingido alvo 
primário com execução de 50% e restante encerrado no stop móvel. 

V002 

Médias apontando para baixo, sequência de candles verdes e mínimas 
mais altas a cada dia. Após a entrada não houve atingimento do alvo 
primário, a posição foi encerrada com prejuízo, ao perder a mínima do stop 
móvel. 

V003 

Sequência de barras verdes, com mínimas maiores, a média móvel de 60 
períodos estava indefinida. A entrada ainda assim foi efetuada, 
considerando que houve sinal do indicador CCI e queda do volume 
financeiro, apontando que a tendência, de fato, mudaria de lado. Houve 
encerramento pela perda do stop móvel no terceiro dia. 

V004 
Barras verdes com mínimas maiores. Preços se apoiando na média móvel e 
indicador CCI já com retorno de +100. Operação encerrada com lucro pelo 
stop móvel, no quarto dia. 

V005 

Após três grandes barras verdes, com mínimas cada vez mais altas, foi 
necessário aguardar seis dias para que ocorresse o acionamento da 
entrada vendida, momento em que a média móvel de 20 períodos acaba de 
mudar para baixo. Realizada saída parcial de 50% e restante encerrado 
pelo stop móvel, com expressivo movimento de lucro. 

V006 
Entrada acionada após diversas barras verdes, mínimas mais altas e 
tendência de baixa. Operação curta, encerrada no terceiro dia pelo stop 
móvel. 

V007 
Após barras de alta, seguidas por baixas mais elevadas, houve 
acionamento do setup de venda. Ocorreu saída de alvo parcial e excelente 
movimento do restante, encerrado o trade no 10º dia com bom lucro final. 

V008 

Além de barras verdes e tendência de baixa, corroboram para esta entrada 
de posição vendida o indicador CCI retornando de +100, além do aumento 
do volume financeiro. A posição foi encerrada no terceiro dia, pelo stop 
móvel. 
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V009 
Sequência de nove barras verdes, ambas as médias apontando para baixo 
e em conjunto com aumento do volume financeiro. Posição encerrada com 
lucro pelo stop móvel, no terceiro dia. 

V010 

Considerando seis barras verdes, o retorno do CCI em +100, suportes e 
resistências do canal de congestão, realizou-se a entrada de posição 
vendida. Encerramento total no alvo primário, que coincide com o suporte 
canal e indicador CCI abaixo de -100. 

V011 
Sequência de barras verdes, tendência de baixa pelas médias móveis e 
indicador CCI retornando de +100. Operação encerrada no segundo dia, 
pelo stop de segurança. 

V012 

Média móvel de 20 períodos apontando para baixo e de 60 indefinida. 
Indicador CCI retornando de +100 e preços sob a região de suporte 
(considerando oportunidade de entrada em posição vendida). Poucos dias 
após a entrada foi atingindo o fundo do canal de congestão (resistência), 
ocasião que o indicador CCI recuou de -100, reforçando o momento de 
encerrar a posição. 

V013 
Em tendência de baixa, com médias apontando para baixo, após recuo 
houve entrada de posição vendida pelo setup. Operação encerrada pelo 
stop móvel, com lucro. 

V014 
Com médias muito ligeiramente apontadas para baixo, mas após diversas 
barras verdes com mínimas maiores, houve sinal de venda. Posição 
encerrada no terceiro dia, ao perder a mínima da barra anterior. 

V015 

Em continuidade à operação anterior, preços em zona de suporte 
(considerando a visão de venda) e indicador CCI recuando em +100, 
momento ideal para a abertura da posição vendida. Operação encerrada no 
terceiro dia, ao perder a máxima do dia anterior. 

V016 

Preços do dia anterior em zona de sobrecompra, por estarem fora do canal 
de congestão e indicador CCI em seu nível máximo. Entrada ao retornar ao 
topo do canal e saída quando o indicador do CCI retornava de -100, 
momento que o fundo do canal foi alcançado. 

V017 

Em continuidade do movimento dentro do canal, preços novamente 
atingiram o topo, com indicação favorável do CCI para entrada em posição 
vendida. Encerramento no fundo, em conjunto com indicador do CCI 
retornando de -100.  
O aumento do volume financeiro, em conjunto com o CCI em seu menor 
nível, sugere que a posição poderia ter sido levada mais à frente, com a 
perspectiva de maiores quedas, ao menos até o menor ponto de posição 
sobrevendida. Por questões de critérios do método, a saída foi considerada 
no primeiro patamar da resistência (mínima do canal). 
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V018 

Após grande queda nos preços, retorno com quatro candles verdes, foi 
acionada entrada de posição vendida, com reforço do indicador CCI. 
Realização parcial de 50% no segundo dia e restante progredindo até o 
décimo dia, com forte movimento de lucro. 

V019 

Médias ainda indicando possível tendência de baixa. Sequência de mínimas 
mais elevadas e indicador CCI favorável à entrada de posição vendida. 
Operação gerou saída de 50% ao atingir o alvo primário e restante 
encerrado ao perder a mínima do dia anterior. 

 
Apêndice L – Breves justificativas para cada operação sugerida pelo método Oliver Velez. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Apêndice M – Rentabilidades do método Oliver Velez, Ibovespa e fundo Sharp.  
Fonte: Vérios (2019). Elaborado pelo autor. 
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