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APRESENTAÇÃO

Meu nome é Rafael Mariano, sou profissional do 
mercado financeiro, ministro cursos e palestras para 
grupos interessados em aprender sobre investimentos 
no mercado. Com uma linguagem simples e sem 
financês tratamos de vários assuntos interessantes e 
pouco íntimos para os investidores brasileiros. 

	Os primeiros passos na Bolsa começam no estudo do 
percurso, conhecendo o chão que será pisado com 
estratégia e planejamento, fundamentados em 
disciplina e paciência.

AULASDEBOLSA



APRESENTAÇÃO
 Para quem quer investir em ações, mas nunca soube 
por onde começar, ou para quem há pouco tempo 
investe em ações e está repleto de dúvidas, este é o 
caminho certo.  

	Esta obra traz dicas, conselhos e algumas histórias 
do mercado. Com isso, o leitor também entenderá 
como os profissionais encaram o desafio de investir no 
mercado e quais armadilhas eles procuram evitar no 
dia a dia. 

Para ajudar ainda mais.  

Lançamos o App Aulas de Bolsa. 

Baixe Agora Gratuitamente!

AULASDEBOLSARafael Mariano 

CEO do Aulas de Bolsa 

www.aulasdebolsa.com.br
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O QUE É A BOLSA DE VALORES?

	Meu caro iniciante do Mercado Financeiro a 
bolsa de valores é o próprio mercado 
organizado onde se negociam ações de 
empresas nela registrada. Como um supermercado 
do seu bairro onde você encontra diversos tipos de 
produtos. (Agora já chamamos de Shopping Center 
Financeiro). Assim, como cada produto tem sua 
qualidade e marca, na Bolsa cada empresa tem suas 
diferenças. 

	A palavra Bolsa surgiu em Bruges, na Bélgica onde se 
realizavam assembléias de comerciantes na casa de um 
senhor chamado Van der Burse, conta a história que 
negociavam mercadorias agrícolas.
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O QUE É A BOLSA DE VALORES?

	Atualmente no Brasil o sistema de negociação de ações 
é totalmente eletrônico. A Bolsa de Valores do 
Estado de São Paulo, mas conhecida como B3 
(antiga Bovespa) é hoje uma das maiores bolsas de 
negociação do mundo, além de ser uma grande 
empresas S/A visando lucro através de seus serviços. 
Uma boa bolsa deve preservar elevados padrões éticos 
de negociação, divulgando - com rapidez, amplitude e 
detalhes - as operações executadas. 

	  

	A bolsa tem o dever de repassar aos investidores 
(através de publicações, boletins e meios eletrônicos) 
informações sobre seus negócios diários, comunicados 
relevantes de empresas abertas, dados de mercado e 
tudo o mais que contribua para a transparência das 
operações.



Acesse o BLOG  
Aulas de Bolsa



O QUE É A BOLSA DE VALORES?

	No Brasil, a Bolsa de Valores é conhecida como B3 
é uma companhia de capital brasileiro formada, em 
2008, a partir da integração das operações da Bolsa 
de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias 
& Futuros. Como principal instituição brasileira de 
intermediação para operações do mercado de 
capitais, a companhia desenvolve, implanta e provê 
sistemas para a negociação de ações, derivativos de 
ações, títulos de renda fixa, títulos públicos federais, 
derivativos financeiros, moedas à vista e commodities 
agropecuárias (boi, soja, algodão, café).



WWW.AULASDEBOLSA.COM.BR

BAIXE AGORA



O QUE É A BOLSA DE VALORES?

	Por meio de suas plataformas de negociação, 
realiza o registro, a compensação e a liquidação de 
ativos e valores mobiliários transacionados e a listagem 
de ações e de outros ativos, bem como divulga 
informação de suporte ao mercado. A companhia 
também atua como depositária central dos ativos 
negociados em seus ambientes, além de licenciar 
softwares e índices. Resumindo ela é nela que se 
concentra todas as operações.  

	A Bolsa brasileira desempenha também atividades de 
gerenciamento de riscos das operações 
realizadas por meio de seus sistemas. Para tanto, possui 
uma robusta estrutura de suporte de ações, derivativos, 
câmbio e ativos, que atua de forma integrada, com o 
Banco BM&F, de maneira a assegurar o funcionamento 
eficiente de seus mercados e a consolidação adequada 
das operações.
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O QUE É A BOLSA DE VALORES?

	Única bolsa de valores, mercadorias e futuros em 
operação no Brasil, a B3 ainda exerce o papel de 
fomentar o mercado de capitais brasileiro.  

Para tanto, desenvolve inúmeros programas de 
educação e popularização de seus produtos e serviços. 
Também gerencia investimentos sociais, com foco no 
desenvolvimento de comunidades que se relacionam 
com seu universo.

Garanta Seu Curso Gratuito! Acesse!



"Não existe um país forte sem uma bolsa de 
valores forte. E não existe uma bolsa de 

valores forte sem um país forte." 

Rafael Mariano



SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO

   Tendo em vista sua área de atuação, a B3 está 
sujeita à regulação e à supervisão da Comissão de 
Valores Mobiliários e do Banco Central do 
Brasil. Onde o Conselho Monetário Nacional e o 
Banco Central do Brasil estabeleceram normas 
operacionais e procedimentos que todas as 
instituições devem seguir. 

	No nosso Mercado Financeiro existe o denominado 
Sistema Financeiro Nacional - SFN - estabelecido de 
reformas estruturais iniciadas em 1964.



SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO

	Dentre essas estruturas existem órgão normativos, de 
supervisão e operacional. Destacando-se entre eles a 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
vinculada ao Ministério da Fazenda que foi instituída 
para regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar 
o mercado de valores mobiliários. Fiscalizam 
veementemente os participantes do mercado, entre 
eles a Bolsa de valores e as corretoras. 

	Dentro da própria B3 ainda existe atividades de 
gerenciamento de riscos das operações realizadas 
por meio de seus sistemas.



CONSTRUINDO SEU IMPÉRIO

Para que uma pessoa comece a investir na bolsa o 
primeiro passo a ser dado é se cadastrar em uma das 
várias corretoras que são filiadas à B3.  

VEJA A LISTA DA CORRETORA NO APP  
AULAS DE BOLSA 



CONSTRUINDO SEU IMPÉRIO

Os investidores são os clientes dessas 
corretoras. 

	Foi através da lei 4.728/65 que se definiu 
corretoras como instituições financeiras de suporte/
auxiliares. Para que possam exercer as suas devidas 
atividades, as corretoras dependem de uma 
autorização vinda da CVM. 

	São as corretoras que irão indicar as 
melhores formas para trabalhar com o seu 
dinheiro dentro do mercado acionário. 



CONSTRUINDO SEU IMPÉRIO

Elas ajudaram você a escolher quais são as melhores 
opções de investimento, conforme seu perfil de 
investidor, visto que, elas contam com  

excelentes profissionais 
e s p e c i a l i z a d o s n a 
análise do mercado e 
na área de economia.  

Além disso, as corretoras irão assessorar você investidor, 
esclarecendo todas as suas dúvidas que venham a 
surgir.





APRENDA A CONQUISTAR 
SONHOS

Durante 8 anos da minha vida servi a Marinha do Brasil, 
e o que mais chamou minha atenção nesse período foram 
duas palavras Hierarquia e Disciplina. Por causa da 
primeira eu tomei a decisão de sair da carreira militar. 
Mas, a segunda palavra – disciplina, me fez conhecer 
outro horizonte, que fica bem distante para a maioria dos 
brasileiros - disciplina. Em tudo que nós fazemos, 
precisamos de disciplina. 



APRENDA A CONQUISTAR 
SONHOS

	Mas não somente isso, é preciso seguir a estratégia 
que você traçou. Seguir o seu STOP. Aceitar as 
fases do mercado. Ao final deste livro dou um 
exemplo de uma estratégia muito utilizada no 
mercado e explico o que é STOP.  

	Aqui você aprende que quando se tem uma 
estratégia bem definida e disciplina para conquistar o 
objetivo seus primeiros passos começam a acontecer.

O que é disciplina? Significa seguir. Simplesmente, 
devemos seguir o mercado, quando “efeito 
mandada”.  

	





OS ÍNDICES

Os movimentos de uma bolsa de valores são 
captados através de índices de bolsa de valores. 

	Os índices são essências para acompanhar 
o mercado. Com eles temos a direção que o 
mercado está tomando. Essa direção chamamos de 
tendência, pode ir para baixo ou para cima. De vez 
em quando fica de lado, mas não por muito tempo. 

	Tais índices englobam o valor médio em moeda 
corrente de determinado grupo de ações, 
consideradas mais representativas no movimento 
total do mercado ou de empresas atuantes em 
determinados setores da economia.

WWW.AULASDEBOLSA.COM.BR



OS ÍNDICES

	Existem, pois, índices gerais e índices setoriais para 
cada Bolsa de valores. A variação do índice espelha 
a tendência da bolsa - de alta ou de baixa - em um 
determinado momento do pregão, ou ao final dele, 

comparando-se com o índice do dia anterior. 

	Os índices de ações servem como um 
termômetro para o mercado, pois as ações 
tendem seguir um movimento em grupo, 
desvalorizando-se ou valorizando-se 
conjuntamente, principalmente nos casos 
onde o índice sofre variações bruscas.  
	Os índices geralmente englobam as ações mais 
negociadas no mercado a que se referem.



OS ÍNDICES

Os movimentos de uma bolsa de 
valores são captados através de 
índices de bolsa de valores. 

	Os índices são essências para 
acompanhar o mercado. Com eles 
temos a direção que o mercado está 
tomando. Essa direção chamamos de 
tendência, pode ir para baixo ou 
para cima. De vez em quando fica de 
lado, mas não por muito tempo. 

	Tais índices englobam o valor médio 
em moeda corrente de determinado 
grupo de ações, consideradas mais 
representativas no movimento total do 
mercado ou de empresas atuantes em 
determinados setores da economia.
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“IBOVESPA É O TERMÔMETRO DO MERCADO, 
QUANDO QUENTE MOSTRA QUE AS AÇÕES 

TAMBÉM ESTÃO QUENTES.” 

Rafael Mariano



OS ÍNDICES

	Existem, pois, índices gerais e índices setoriais para 
cada Bolsa de valores. A variação do índice espelha 
a tendência da bolsa - de alta ou de baixa - em um 
determinado momento do pregão, ou ao final dele, 

comparando-se com o índice do dia anterior. 

	Os índices de ações servem como um termômetro 
para o mercado, pois as ações tendem seguir um 
movimento em grupo, desvalor izando-se ou 
valorizando-se conjuntamente, principalmente nos 
casos onde o índice sofre variações bruscas.  

	Os índices geralmente englobam as ações mais 
negociadas no mercado a que se referem.

Confira no App a composição 
do índice Bovespa





OS PRINCIPAIS ERROS 
COMETIDOS POR 

INVESTIDORES INICIANTES

Então, você é um futuro investidor e quer 
ganhar muito dinheiro na bolsa, certo? Ou 
precisa garantir seu patrimônio, não quer 
perder tudo que levou anos para conquistar 
em um dia. 

	Nos dois casos, você está no caminho certo. 

	Por esses motivos, sim, a bolsa é para você.  

Independente do que deseja fazer você pode 
investir. Porém, o passo mais importante está 
aqui, é procurar entender, o que o levou a ler 
esse e-book.



OS PRINCIPAIS ERROS 
COMETIDOS POR 

INVESTIDORES INICIANTES

	Precisamos primeiro traçar o perfil do investidor, e 
quando não sabemos o que queremos fazer estamos 
cometendo o nosso primeiro erro. 

	Agora pare e pense o que quer fazer? Buscar 
rentabilidade a curto prazo ou longo prazo? Qual a 
minha expectativa de vida? O que eu procuro? Quanto 
tempo tenho disponível para acompanhar o mercado? 

 Calma! Vamos resolver isso em pouco tempo.



Você não pode depender da operação que você fez, 
nem sempre você terá tempo para ficar 
acompanhando as operações na bolsa de valores. 

	Procure sempre traçar o seu objetivo na operação o quanto 
você pode perder ou ganhar. Sim, corre risco de perder, o 
mercado é variável possui períodos de altas e baixas. Mas, 
você precisa saber qual o seu poder de risco - Gestão de 
riscos.

WWW.AULASDEBOLSA.COM.BR



WWW.AULASDEBOLSA.COM.BR

Tempo 

	Administre seu tempo. Sei que não é um profissional 
do mercado, você é professor, motorista, taxista, e 
não tem tempo. 

	Calcule o quanto de tempo você pode reservar para verificar 
sua posição de compra ou venda na ação. Se pode dispensar 
10 minutos da semana para verificar então faça operações 
semanais, caso possua um período maior para acompanhar 
pode fazer operações de um dia para o outro. Ou de dois em 
dois dias.





ADEQUAR-SE A OPERAÇÃO
Uma das principais questões levantadas sobre os 
primeiros passos na bolsa é saber o valor mínimo 
para se investir em ações.  

Com relação a essa questão, o valor inicial investido 
dependerá de qual ação que deseja ser comprada, 
mas não há valor mínimo já que há ações dos mais 
diversos valores.  

Existem ações que custam menos de R$ 0,20 
como outras ações que custam  

mais de R$ 200,00.



ADEQUAR-SE A OPERAÇÃO

	Após decidir por começar a operar no mercado de 
ações, o investidor necessita decidir de que forma ele 
irá investir. 

	Caso possua um rendimento mensal, sugiro 
fazer comprar mensalmente, assim estará 
planejando e reservando determinada 
quantia para seu investimento. 

	 Lembre-se você está formando um patrimônio, não 
guardando dinheiro, trate seus investimentos como um 
patrimônio. Dessa forma não pensará em gasta-lo 
quando atrasar a primeira conta que aparecer.





DIVERSIFICAR INVESTIMENTOS



DIVERSIFICAR INVESTIMENTOS

  Minha mãe sempre pedia para comprar ovos no 
supermercado. Todo dia ela fala comigo: - Meu filho, não 
coloque todos os ovos numa mesma cesta, pois se uma 
cesta cair e os ovos quebrarem, você ainda terá outra cesta 
para trazer. 

	Conselho de mãe nunca é demais. Diversifique sua cesta 
de ações! Coloque empresas dentro de cestas diferentes.



DIVERSIFICAR INVESTIMENTOS

Na Bolsa as cestas são os setores das empresas, 
como: setores industriais, bancários, alimentícios, etc. 
Compre de setores diferentes e tente comprar 
ações que você tenha familiaridade. Assim, você 
começará a prestar atenção no que compra e o 
quanto aquela companhia é importante na sua vida. E 
o que é melhor, a partir da sua compra, você já será 
sócio daquela empresa, o que você consumir fará 
diferença no lucro da empresa, dando retorno para 
você em dividendos, que é uma parte do lucro 
distribuída para os acionistas – entre eles você!



DIVERSIFICAR INVESTIMENTOS

	Recomenda-se que o investidor diversifique seus 
investimentos, aplicando um pouco em renda fixa e 
colocando na bolsa de valores uma parte de suas 
economias que você não precise imediatamente, os 
melhores investimentos na bolsa de valores são os 
realizados a médio e longo prazo.





DIVERSIFICAR INVESTIMENTOS

	O primeiro passo é escolher e cadastrar-se numa das 
corretoras filiadas à Bovespa, conforme já comentado 
anteriormente. 

As ações podem ser negociadas pelo próprio investidor, 
através do home broker ou através de e- mail ou telefone, 
solicitando junto ao seu corretor, elas também podem ser 
negociadas através de clubes de investimento ou fundos de 
investimentos.



HOME BROKER

	É uma ferramenta que fica interligada no sistema 
eletrônico da Bolsa de Valores. É fornecida por uma 
corretora autorizada e somente o investidor cadastrado 
nessa corretora tem acesso as informações do pregão 
eletrônico que acontece diariamente na Bovespa. 

Riscos 

	Falo sobre gestão de riscos. Agora vamos ser mais claros. 
No dia-a-dia você vai ao supermercado e existem aquelas 
promoções de final de semana, em alguns até promoções 
durante a semana, como Terça da Carne, Quarta do 
Hortfruti, etc.



	Agora existe aquele momento que você precisa comprar 
uma carne na sexta-feira e não tem promoção. O que você 
faz? Espera até terça para comprar? Sim, eu sei que se 
fosse planejado teria comprado a carne na terça-feira. 

	Porém, você precisa comprar a carne e sabe o quanto 
pode pagar. Sabe que pode pagar até 5% a mais do valor 
da promoção. Então sua gestão de risco é de 5% , sabe 
que pode “perder” até 5% na compra daquela carne.



No mercado financeiro, é mais ou menos assim, porém você 
já faz a compra da ação sabendo o quanto pode perder. 
Digamos que você comprou a ação da empresa IMPERIAL 
por R$ 10,00. Você planejou uma gestão de risco de 5%. 
Então é o máximo que pode perder. R$ 0,50. Caso a 
empresa desvalor ize e chegue a R$ 9,50, você 
imediatamente vende sua ação. 

	Mas, você me pergunta: - Assim, terei prejuízo? Eu 
respondo: - Sim, porém seu capital está protegido e pode 
entrar em outra ação ou na mesma num melhor momento. 

Caso: 

	A queda das torres gêmeas criou uma gigante aérea 

	O que você faria se o mercado onde você ou sua empresa 
atua entrasse em uma grande crise, tendo as vendas tomado 
um caminho de drástica queda? Você que está fora desse 
mercado arriscaria começar nesse ramo em plena crise? 

	 Isso aconteceu com a empresa Gol Linhas Aéreas. 

	Após os atentados terroristas que atingiram o “coração do 
mundo” em 11 de setembro de 2001, um dos principais 
ramos atingidos foi o de turismo e aviação.



	Os passageiros sumiram, as aeronaves f icaram 
praticamente vazias e as companhias aéreas e fabricantes 
de avião começaram a efetuar uma imensa demissão de 
seus funcionários. 

	A empresa Gol procurou aproveitar a crise, enxergando 
que esse era um mercado que jamais ficaria por muito 
tempo em baixa e começou a negociar com os fabricantes 
de aeronaves contratos extremamente vantajosos, com 
preços muito baixos e modelos ótimos. 

	A crise aérea chegou ao final e as empresas procuraram 
voltar a avançar no mercado, mas enquanto ainda 
caminhavam, a Gol havia disparado e adquirido muitas 
aeronaves e clientes. 

	As crises sempre trazem muitas oportunidades, resta 
a p r o v e i t á - l a s e t r a n s f o r m á - l a s e m g r a n d e s 
empreendimentos.



RENOVE SEMPRE SEU 
CONHECIMENTO

	 Leia sempre, seja curioso, pergunte. Tenha em mente que 
você precisa conquistar um objetivo e quer saber qual é o 
melhor caminho para esta conquista. 

Criei um Aplicativo para manter essas informações 
constantes e dentro dele debatermos o que seria a 
renovação deste conhecimento.

Acesse: www.aulasdebolsa.com.br e baixe seu App agora! 

O mundo financeiro, assim como o tecnológico é mudado 
constantemente. Temos sempre uma instrução nova, uma 
regra. E para que essa regra seja clara devemos debatê-la. 

Conhecimento nunca é demais!





O QUE SÃO ESTRATÉGIAS?

   A Seleção Brasileira de Futebol mostra muito bem o 
que é uma estratégia. Todos jogando em direção a um 
objetivo concreto, fazer gols. E para isso o Técnico 
traça a estratégia. Por exemplo: o lateral corre com a 
bola até a área adversária e cruza para a primeira 
linha da pequena área onde terá uma atacante pronto 
para cabecear e fazer o gol. 

Os cruzamentos de Médias Móveis consiste num dos 
diversos tipos de estratégias utilizadas na bolsa de 
valores. 

Vejamos a seguir como funciona. 



SUPER MÉDIA MÓVEIS

	O uso de médias móveis na análise técnica é como jogar 
futebol ou usar calça jeans, nunca sai de moda! Mas, isso tem 
um motivo e ele é bastante simples: médias móveis são úteis. 
Existem diversos tipos de médias como aritmética (ou simples), 
exponencial, ponderada, etc. Trataremos das médias 

aritméticas (simples) e exponenciais, visto que são as mais 
utilizadas e produzem ótimos resultados. 

	Uma média, como o nome diz, mostra o valor médio de uma 
amostra de determinado dado. Uma média móvel aritmética 
(MMA) é uma extensão desse conceito, representando o 
valor médio, normalmente dos preços de fechamento, em um 
período de tempo.



SUPER MÉDIA MÓVEIS

  Mas, por que média móvel? A palavra móvel está presente 
pelo fato de que quando uma cotação entra no cálculo 
outra cotação sai. Por exemplo, se estamos usando uma 
média de 9 barras e surge uma nova cotação a última 
dessas 9 cotações é excluída do cálculo, enquanto que a 
mais recente entra. Assim, a média "movimenta-se" através 
do gráfico. 

	Ao contrário da média simples, na exponencial os dados 
mais novos possuem uma importância superior. 

	Além disso, os valores mais antigos não são diretamente 
descartados quando passam a constar fora da janela de 
cálculo. Eles mantém uma participação no valor da média 
exponencial que vai ficando cada vez menor com o tempo.



QUE TIPO DE MÉDIA DEVO USAR

	A média simples é muito sensível às variações do 
mercado, pois seu valor recebe uma influência dupla 
quando um novo dado chega: a inclusão do novo preço 
e o descarte do mais antigo. Em uma média exponencial 
o efeito dos preços antigos permanece e vai 
desaparecendo com o tempo, além disso o dado mais 
recente possui um peso maior, fazendo com que a média 
reflita de maneira mais adequada o humor atual do 
mercado.



Usando médias móveis 

	A primeira informação importante fornecida por uma média 
móvel é sua inclinação. Uma média móvel ascendente mostra 
um mercado comprador, enquanto que uma média 
descendente indica um mercado vendedor. Posicione-se de 
acordo com o que a média indica, pois ela tende a refletir de 
maneira adequada o comportamento dos investidores. 

	Por ser um indicador seguidor de tendência existe um 
momento no qual não devemos usar as médias móveis. Que 
momento é esse? O mercado seguidamente se coloca em 
acumulação, movendo-se lateralmente entre limites de preço. 
Nesses movimentos, a aplicação das médias só é possível em 
períodos muito curtos e mesmo assim existe uma chance 
considerável de obtenção de sinais errados, pois não há uma 
tendência definida a ser seguida.



MÉDIAS MÓVEIS  
COMO SUPORTE E RESISTÊNCIA

	A média móvel é uma representação suave da 
tendência, uma vez que ela filtra oscilações 
menores. A média é uma região de suporte/
resistência natural e uma de suas principais 
técnicas de utilização é formação de posição 
nas proximidades da média em uma tendência 
de alta. Nessa região o mercado tende a 
buscar forças para uma nova subida. 

	Observe o gráfico da Telemar (TNLP4) acima 
entre março e junho de 2003. Uma média 
exponencial de 22 dias nos sinalizou 5 
oportunidades de compra até perder a 
inclinação ascendente. Não é preciso dizer que 
essa técnica de operação é válida também 
para mercados em queda, nos quais devemos 
vender quando acontece o repique até a média 
móvel descendente. 

	Para a aplicação dessa técnica o analista 
pode utilizar- se de outros recursos como 
comprar na vizinhança da média apenas 
quando aparecer um candle de reversão. Note 
no gráfico que no quinto toque na média 



CRUZAMENTO DE MÉDIAS

  Outra classe de métodos de utilização das médias móveis 
é através de cruzamentos. Quando os preços cruzam a 
média móvel de baixo para cima é dado um sinal de 
compra e quando cruzam de cima para baixo uma venda é 
sinalizada. Os preços partem para a parte superior da 
média em uma nova tendência de alta. 

	Uma importante questão é saber quando o cruzamento é 
verdadeiro. Algumas vezes, os preços rompem a média e 
em seguida retornam de volta ao lado original, gerando 
um sinal falso. Novamente, não existe regra fixa para 
identificar a validade dos cruzamentos. Alguns traders 
definem que o rompimento é verdadeiro quando os preços 
superam por um percentual a média (por exemplo, 3%). 
Outros preferem aguardar 1 ou mais fechamentos na nova 
região, se o mercado consegue manter-se acima/abaixo 
após o cruzamento o sinal ganha força.



CRUZAMENTO DE MÉDIAS

	Além do cruzamento dos preços outra técnica usada é o 
cruzamento entre duas médias, uma longa e uma curta. 
Suponha que a média longa seja de 22 barras e a curta de 
11. Quando a média de 11 superar a de 22 cruzando para 
cima, tem-se um sinal de compra, de maneira semelhante, 
cruzando para baixo um sinal de venda é caracterizado. 
Nesta variação, é importante que ambas estejam inclinadas 
na mesma direção. 

	Conforme dito anteriormente, a janela de tempo do 
cálculo da média móvel é o parâmetro a ser ajustado em 
busca de melhores resultados. Como na maior parte das 
ferramentas da análise técnica não existe regra exata para 
dimensionar a média, mas é preciso buscar o equilíbrio 
para o mercado, o ativo e tempo de operação visados. Esse 
equilíbrio é importante pois: 

	Quanto maior o período mais suave é o comportamento 
da média e mais imune a ruídos e movimentos curtos ela 
estará. No entanto, se for grande demais pode responder 
de maneira muito lenta à mudanças significativas no 
mercado. Quanto menor o período de maneira mais 
próxima a média seguirá os preços. Contudo, se o período 
for pequeno demais a média estará excessivamente exposta 
às variações de preços, perdendo sua utilidade como 



MELHOR MÉDIA PARA OPERAR

Como descobrir então com qual média operar? 

	Trabalhando e utilizando a técnica de tentativa e erro. 
Comece, por exemplo, com um período como 22 
(aproximadamente o número de pregões em um mês) ou 
30 para um gráfico diário. Varie o valor e veja se a 
resposta do indicador foi superior ou inferior do que no 
teste anterior. O processo é semelhante a sintonizar um 
rádio com aqueles antigos sistemas analógicos nos quais 
era preciso girar um botão. 

	Tudo que você iniciante tem a fazer é colocar um par de 
médias móveis no gráfico e esperar por um cruzamento. O 
cruzamento de médias móveis pode sinalizar que a 
tendência está mudando rapidamente, dando a você a 
chance de obter uma melhor entrada. 

	Agora é a sua vez de treinar. Comece hoje! O momento é 
agora. 

	Pratique antes de começar a operar com contas reais. 
Sinta a emoção de operar na bolsa e a controle, pois aqui 
o controle psicológico é sem dúvida uma das melhores 
vantagens para o investidor. 

Seja Bem Vindo a Bolsa de Valores!



INVESTIDOR BRASILEIRO

Perfil e Perspectivas 

	A bolsa de valores brasileira vem se modificando e seus 
participantes também. Muitos já perceberam isso, o que 
antigamente era um mercado acionários com pouco volume 
e puçá transparência nas operações, hoje é exatamente o 
contrário. 

	Atualmente o Brasil tem os olhos voltados para a 
estabilidade econômica consolidada, uma inflação sob 
controle e por isso uma menor percepção sobre o risco 
institucional doméstico. Muitas empresas vêm adotando o 
sistema de Governança corporativa e o mercado de 
capitais vem operando com volume crescente. 

	Todo esse contexto trouxe uma boa perspectiva para os 
brasileiros e estrangeiros participantes do mercado. Taxa 
de juros (SELIC) mais baixa, queda no Risco Brasil, 
aumento do número de IPO (abertura do capital de uma 
empresa na bolsa). Resultando numa maior participação 
dos investidores pessoas físicas na Bovespa.





O QUE FAÇO AGORA?

Disponibilizei esse e-book para que você entenda o 
valores básicos da operação na bolsa de valores, 
agora convido para realizar o  

Curso Avançado | Aulas de Bolsa,  

onde terá as melhores informações para um 
investimento seguro e eficaz, acesse e confira.



CONCLUSÃO

 Para quem quer investir em ações, mas nunca soube 
por onde começar, ou para quem há pouco tempo 
investe em ações e está repleto de dúvidas, este é o 
caminho certo.  

	Fique à vontade para tirar dúvidas e dar sugestões. 

Cadastre-se em uma corretora, defina seu perfil, 
monte sua estratégia e bons investimentos! 

Lançamos o App Aulas de Bolsa. 

Baixe Agora Gratuitamente!

AULASDEBOLSARafael Mariano 

CEO do Aulas de Bolsa 

www.aulasdebolsa.com.br
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