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Este livro é fornecido “Tal como está”, 
sem garantia de qualquer tipo, expressa 
ou implícita, incluindo, entre outras, as 
garantias de comercialização, adequação 
a uma finalidade específica e não violação. 
Em circunstância alguma os escritores ou 
titulares deste e-book/livro eletrónico serão 
responsáveis por quaisquer reclamações, 
danos ou outra responsabilidade, quer 
numa ação contratual ilícita com o e-book/
livro eletrónico ou a utilização ou outros 
procedimentos no e-book/livro eletrónico. 

Toda a informação e conteúdos exibidos, 
transmitidos através, ou utilizados neste 
e-book/livro eletrónico, incluindo por 
exemplo, guias, artigos, opiniões, críticas, 
textos, fotografias, imagens, ilustrações, html, 
dados e/ou a seleção e arranjo dos acima 
mencionados neste e-book/livro eletrónico 
(coletivamente, o “Conteúdo”), são protegidos 
pelos direitos de autor aplicáveis e outros 
direitos de propriedade (incluindo mas 
não limitados à propriedade intelectual) 
e são propriedade intelectual do Blog 
OpçõesBinárias (www.opcoesbinarias.biz), e 
seus blogs afiliados. O Blog OpçõesBinárias 
protege ativamente os seus direitos sobre o 
Conteúdo até ao limite máximo da lei.

Pode utilizar o Conteúdo existente neste 
e-book/livro eletrónico apenas para seu uso 
pessoal, não comercial, e pode descarregar 
ou imprimir uma única cópia de qualquer 
parte do Conteúdo para seu uso pessoal, não 
comercial, desde que não remova qualquer 
marca registada, direitos de autor ou outro 
aviso contido em tal Conteúdo. 

Isenção de responsabilidade

Não poderá, por exemplo, republicar o 
Conteúdo em qualquer sítio da Internet, 
Intranet ou Extranet ou incorporar o 
Conteúdo em qualquer base de dados, 
compilação, arquivo ou cache ou armazenar 
o Conteúdo em formato eletrónico no 
seu computador ou dispositivo móvel, a 
menos que seja expressamente permitido 
de outra forma pelo Blog OpçõesBinárias. 
O utilizador não pode distribuir qualquer 
Conteúdo a terceiros, seja ou não para 
pagamento ou outra contrapartida, e 
não pode modificar, copiar, enquadrar, 
reproduzir, vender, publicar, transmitir, 
exibir ou utilizar de outra forma qualquer 
parte do Conteúdo, exceto se permitido 
pelo Blog OpçõesBinárias mediante a 
obtenção do consentimento prévio por 
escrito.

Alguns links, incluindo links de hipertexto, 
neste e-book/livro eletrónico irão levá-lo 
a sites externos. Estes são fornecidos para 
sua conveniência e a inclusão de qualquer 
ligação não implica endosso ou aprovação 
do Blog OpçõesBinárias nem do escritor 
deste e-book/livro eletrónico do sítio ligado, 
do seu operador ou do seu conteúdo. Cada 
um desses sítios Web tem os seus próprios 
“Termos e Condições’. Não monitorizamos 
nem assumimos qualquer obrigação de 
monitorizar o conteúdo de quaisquer 
desses sites de terceiros. 
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Nem o Blog OpçõesBinárias nem o 
escritor deste e-book/livro eletrónico serão 
responsáveis por qualquer perda ou dano 
que possa resultar da interceção por terceiros 
de qualquer informação disponibilizada ao 
utilizador através deste e-book/livro eletrónico.

O Blog OpçõesBinárias e o escritor deste 
e-book/livro eletrónico não podem e não 
garantem a exatidão, validade, atualidade, 
ou integridade de quaisquer informações 
ou dados disponibilizados ao utilizador para 
qualquer fim em particular através deste 
e-book/livro eletrónico. 

O Blog OpçõesBinárias e o escritor deste 
e-book/livro eletrónico não fornecem 
quaisquer garantias (expressas ou implícitas) 
relativamente às informações fornecidas 
neste e-book/livro eletrónico e/ou a sua 
utilização em geral ou para qualquer fim 
específico. 

Isenção de responsabilidade

As opiniões do escritor deste e-book/
livro eletrónico são as suas próprias 
e não constituem, de forma alguma, 
aconselhamento financeiro. 

Nada publicado neste e-book/livro 
eletrónico constitui uma recomendação 
de investimento, nem quaisquer dados 
ou conteúdos publicados neste e-book/
livro eletrónico devem ser utilizados para 
quaisquer atividades de investimento. 

O Blog OpçõesBinárias recomenda 
vivamente que realize a sua própria 
pesquisa independente e/ou fale com um 
profissional de investimento qualificado 
antes de tomar quaisquer decisões 
financeiras. 

O uso ou confiança em qualquer 
informação contida neste e-book/livro 
eletrónico é feita exclusivamente por sua 
conta e risco. 
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Nas Opções Binárias, embora sejam fáceis 
de entender e de aplicar, não é assim tão 
fácil de ter resultados consistentes. 
A estrada para se tornar um trader bem-
sucedido e autónomo é longo e cheio de 
obstáculos.

Por isso, dámos-lhe as boas-vindas a este 
mundo dinâmico e emocionante com este 
Curso de Opções Binárias que o ajudará 
a dar os seus primeiros passos na direção 
certa. 
Orientado para aqueles que estão a 
começar, ou que, por diversas razões, ainda 
não conseguiram conquistar o seu espaço, 
estamos certos de que o conhecimento que 
passamos com este e-book irá ajudá-los a 
melhorar os seus resultados.

Começamos com um conjunto de regras 
de ouro para Negociação de Opções 
Binárias que deve sempre ter em mente. 
Estas regras explicam pontos-chave tais 
como controlo emocional, disciplina, como 

Introdução
O que vai  aprender  com este  l ivro?

proteger a sua conta e quando parar de 
negociar.
Para além disso, negociar nas Notícias 
Económicas é um mistério para muitos, 
mas vamos ensinar como e quando o 
deve fazer, bem como a se proteger da 
sua influência.

Também lhe vamos ensinar uma das 
nossas principais estratégias para Opções 
Binárias, passo-a-passo, para que possa 
entrar do jeito certo neste mundo, 
colocando as suas primeiras operações. 
É uma estratégia simples e fácil de 
compreender, orientada para que um 
principiante seja capaz de pôr em prática. 
Espero que esteja tão entusiasmado 
como eu!
Para terminar o curso em beleza terá 
acesso também totalmente gratuito a um 
canal do Telegram com Sinais de Opções 
Binárias.

Venha daí! 
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Se teve interesse neste livro eletrónico, 
parto do princípio que já ouviu falar de 
Opções Binárias. 

No entanto, se nunca ouviu falar deste 
tipo de investimento financeiro, antes de 
começar, é importante explicar o que são as 
Opções Binárias, como funcionam e porque 
atraem tantos traders. 

• O que são Opções Binárias? 
Opções binárias são um instrumento 
financeiro que permite aos negociantes 
realizar previsões sobre o preço de um 
determinado ativo, não sendo obrigatório 
possuir o ativo em si.
Pode ser uma aposta em ações 
internacionais, em pares de moedas, em 
índices bolsistas, em commodities, etc.
Simplesmente apostamos em 2 sentidos, 
para cima ou para baixo (acima se achamos 
que o preço sobe e abaixo se achamos que 
o preço desce), dentro de um período de 
tempo definido.
A ideia é acertar se a cotação do ativo 
subirá ou cairá nesse período de tempo.
E também há somente duas opções do 
resultado que é acertar ou errar.
Daí que as Opções Binárias são também 
conhecidas por Apostas Binárias ou 
Operações Binárias. 

Esta simplicidade, a simples escolha nos 
dois sentidos, são uma das principais 
razões que explicam o enorme sucesso que 
as Opções Binárias tiveram desde o seu 

aparecimento.
Essa modalidade existe desde 
2008 e o início da regulação foi 
em 2012. Atualmente é regulado 
internacionalmente, em diversos países e 
por diversos reguladores.

Ao contrário de outros investimentos, 
como FOREX ou a Bolsa de Valores, o 
valor mínimo de investimento é bastante 
baixo, visto que é possível cadastrar 
nas corretoras com valores tão baixos 
quanto 20 reais brasileiros ou 10 dólares 
americanos. Esta é outra das vantagens 
que atraí muitos participantes pois é um 
valor bastante acessível para todo mundo 
experimentar. 
Ainda em comparação com outros 
mercados, que requerem muitos 
conhecimentos técnicos e análises 
complexas, o funcionamento e a forma de 
operar em Opções Binárias acaba sendo 
muito simples. 

O  q u e  s ã o  O p ç õ e s  B in á r ia s ?  

https://www.conselhosfinanceiros.com/opcoes-binarias-2/
https://www.conselhosfinanceiros.com/forex/
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• O que são Corretoras? 
As corretoras que já referi no parágrafo 
anterior são as empresas que permitem que 
você consiga colocar apostas no mercado. 
São empresas (umas reguladas e outras 
não) que fazem a ligação entre os diferentes 
mercados através de uma plataforma de 
Opções Binárias. Deve sempre escolher 
uma corretora regulada, para sua proteção.

A abertura de conta nessas corretoras 
é grátis e muito simples. Depois deve 
aprender a negociar e procurar um bom 
curso. No blog existem mais informações 
sobre bons cursos. 

Depois tem de depositar o valor que 
deseja (mínimo são 20 reais) na sua conta 
e começar a negociar. Poderá sempre 
experimentar a conta demo antes de 
utilizar o dinheiro real. 
É nessas plataformas que você encontra os 
ativos para poder operar.
Desde que a corretora seja fiável e regulada, 
os preços que constam nessa plataforma 
são os preços oficiais do mercado.

O seu primeiro passo será sempre se 
cadastrar numa destas plataformas. 
Existem várias corretoras no mercado. 
Se pretende conhecer as mais usadas e 
as preferidas dos traders clique no link: 
Corretoras de Opções Binárias. 

• Como colocar uma operação? 
Primeiro, você escolhe o ativo, vamos 
utilizar o exemplo do par EURUSD.
Escolhe se o preço vai subir ou descer, 
normalmente usa-se o termo CALL para 
subir e o termo PUT para descer.
Depois você escolhe quando quer que 
a sua aposta termine. A isto se chama 
de tempo de expiração. O tempo de 
expiração de uma aposta binária pode 
ser de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 
minutos, 1 hora, 1 dia, etc. 
De forma a continuar este exemplo, 
vamos escolher 1 minuto.

Outro valor que tem de definir é quanto 
quer apostar. O mínimo por aposta é de 
1 real brasileiro, por isso vamos usar esse 
valor.

O  q u e  s ã o  O p ç õ e s  B in á r ia s ?  

https://www.opcoesbinarias.biz/corretoras-de-opcoes-binarias/
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Então a aposta será um CALL (para cima), 
no ativo EURUSD e com o tempo de 
expiração de 1 minuto. E você vai investir 1 
real nessa operação.

Clica para iniciar a negociação e espera 1 
minuto para ela terminar.
Quando o tempo acabar (neste exemplo, 1 
minuto) você vai saber de forma imediata 
se ganhou ou perdeu. Se a sua previsão 
estiver correta você ganha e você recebe 
o valor correspondente à percentagem do 
lucro existente na altura. Esse valor que 
ganhou, junto com o 1 real que investiu 
são agregados ao saldo da sua conta na 
corretora. Se sua previsão estiver errada 
você perde o valor que investiu, neste caso 
foi 1 real. Esse valor é então retirado do saldo 
da sua conta na corretora.  

• O que são Estratégias de Opções 
Binárias? 

Naturalmente que você não irá fazer essas 
apostas baseadas apenas no seu palpite 
ou na direção do vento. A escolha de como 
e quando colocar uma operação binária 
depende da utilização de estratégias de 
opções binárias. Como o nome indica, as 
estratégias são um conjunto de regras 
que vamos utilizar para fazer uma análise 
a qualquer ativo financeiro, de modo a 
encontrar uma possível aposta.

As estratégias de opções binárias têm como 
objetivo encontrar padrões no mercado 
para facilitar a sua decisão no momento de 

colocar a operação. 

Na continuação deste livro eletrónico 
iremos falar mais das estratégias e até 
temos uma mais tarde para lhe explicar 
direitinho como funciona. 

• Quanto posso ganhar e perder com 
as Opções Binárias? 

É natural que se esteja a perguntar 
quanto pode ganhar com este mercado. 

Mas tenha sempre os pés no chão, tendo 
a clara noção de que também pode 
perder dinheiro. 
Então e quanto posso ganhar com 
Opções Binárias? 

A resposta a quanto você pode ganhar 
depende dos seus conhecimentos, da sua 
experiência,  de quantas horas por dia 
se dedica e qual o valor da sua banca, ou 
seja, o valor que tem depositado dentro 
da corretora. 

Talvez já tenha visto ou lido comentários 
de pessoas que afirmam ganhar milhares 
por dia. Normalmente isso não é verdade, 
são puras ações de marketing, muitas 
vezes com intuitos pouco honestos. 

Não convém que entre nas Opções 
Binárias pensando que daqui a 2 meses 
está rico, pois assim você se vai dar mal. 

O  q u e  s ã o  O p ç õ e s  B in á r ia s ?  
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Da nossa experiência, é normal fazer 20% 
ao mês, sobre o valor da sua banca. O que 
significa que se tiver uma banca de 1000 
reais irá fazer 200 reais por mês. 
Se acha pouco então pense de novo, pois 
isso significa que faz 240% ao ano! E se 
quiser comparar com Tesouro direto, ele 
paga menos de 15% ao ano e seu banco 
nem chega aos 7% ao ano. 
Por isso é fácil afirmar de que o potencial 
de ganho é muito bom!

Mas como já falei, pode também perder 
dinheiro. E será inevitável perder, pois 
ninguém ganha sempre. O máximo que 
pode perder é o saldo total da sua conta, ou 
seja, o valor que depositou na corretora. 

• Quais os tipos de Opções Binárias 
existentes nas diversas corretoras?

1. Dinheiro-ou-nada:
É um dos formatos mais habituais. Consiste 
em apostar no aumento ou na descida do 
valor do ativo. Aqui não interessa qual vai 
ser o valor final, mas interessa sim se está 
acima ou abaixo do valor no momento da 
expiração, comparativamente ao preço em 
que estava quando colocou a operação. Se 
acertar a direção que o preço tomou, no 
momento da expiração, ganhará em média 
70% a 85% do valor apostado. 

2. Activos-ou-nada:
Ao contrário do formato anterior, aqui o 
pagamento é determinado pelo preço do 
ativo em si.

É uma boa escolha, mas aqui terá de 
ter um conhecimento dos mercados 
financeiros mais aprofundado, ou no 
mínimo estar bem por dentro dos preços 
dos ativos e as suas últimas oscilações.
Anteriormente, foi um tipo de Opções 
Binárias muito utilizado, mas por ser mais 
complicado foi sendo progressivamente 
eliminado das plataformas. 
Nos dias atuais, muitas corretoras já nem 
oferecem este tipo de aposta.

3. One-touch/No touch:
Estes dois tipos de opções também 
foram sendo gradualmente retirados do 
mercado e já são poucas as corretoras 
que oferecem, daí não me debruçar sobre 
elas.

4. 60 Segundos:
As Apostas Binárias de 1 minuto ou 60 
segundos, foram as que apareceram mais 
tarde.

Inicialmente, não havia tanta oferta de 
tempos de expiração, sendo que a aposta 
com o tempo de expiração mais reduzido 
que existia era de 15 minutos. 
No entanto, com o aumento do interesse 
e muitos novos traders a entrar no 
mercado vieram também novas 
corretoras. E essas novas corretoras, 
para se destacaram das demais, e para 
mostrarem inovação, criaram novos 
tempos de expiração. 

O  q u e  s ã o  O p ç õ e s  B in á r ia s ?  
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Assim surgiram as Opções Binárias 60 
segundos ou 1 minuto, também conhecidas 
por Opções Turbo.

Dentro das Apostas Turbo também são 
considerados os tempos de expiração de 30 
segundos, 2, 3 e 5 minutos. 
O período mais frequente e o que é mais 
usado continua a ser os 60 segundos ou 1 
minuto.

Ao contrário de alguns tipos de operação 
que foram saindo de mercado, o período 
de 60 segundos ou 1 minuto obteve 
imenso sucesso e hoje em dia, é, de longe, 
a configuração de Opções Binárias mais 
utilizada globalmente.

E algumas corretoras acabaram até por 
ficar conhecidas e seu crescimento se 
deveu principalmente na oferta que tinham 
para este tipo de operação.

A razão do sucesso é devido ao seu curto 
tempo de espera, nós colocamos uma 
aposta e somente 1 minuto depois já 
sabemos o resultado. Para quem não 
quer esperar 15 minutos, 30 minutos ou 1 
hora, isto é bem mais interessante.

Por outro lado, tem uma desvantagem 
que não é possível fugir. Por ser tão 
rápido, por vezes acabamos por perder a 
operação pois basta um pequeno desvio 
para perder (ou ganhar). 
Fazer uma análise correta do mercado e 
uma antevisão mais precisa fica muito 
mais difícil de fazer em tão curto espaço 
de tempo e estamos mais dependentes 
do fator sorte. 

O  q u e  s ã o  O p ç õ e s  B in á r ia s ?  
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• As Opções Binárias são legais no 
Brasil?

De acordo com o site oficial da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), a informação que 
consta no fim do artigo é esta que pode ler 
abaixo:  

“As opções binárias baseiam-se em 
negociações sobre a variação de preços 
de determinados ativos, tais como ações, 
moedas estrangeiras e commodities. Essas 
características se incluem à definição de 
contrato derivativo, portanto, ao conceito 
legal de valor mobiliário, conforme disposto 
no inciso VIII, do art. 2º, da Lei 6.385/76.” 

Podemos entender de acordo com a CVM 
que no Brasil não existe uma regulação 
específica para as Opções Binárias. A CVM 
coloca este tipo de investimento junto 
com outros contratos, como CFDs, Forex, 
ou outros, sendo por isso permitida a 
negociação de Opções Binárias no Brasil.

Esta introdução é breve e sucinta, pois 
existem muitos mais detalhes que 
importa conhecer. Se deseja ler conteúdo 
mais aprofundado, clique para saber mais  
sobre o que são Opções Binárias.

O  q u e  s ã o  O p ç õ e s  B in á r ia s ?  

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190208-1.html
https://www.opcoesbinarias.biz/
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R e g r a s  e  D is c ip l in a
CAPÍTULO 01

Neste capítulo inicial vamos falar sobre Regras, Disciplina e 
Controlo Emocional. A fundação sólida para qualquer trader, em 
qualquer mercado, começa aqui. 

Este capítulo tem 20 pontos, em que cada um fala sobre uma regra 
diferente.
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A intensa atividade de um 
trader obriga a ter muita atenção, 
concentração, capacidade de análise e 
rapidez de raciocínio.

A ciência explica que, de toda a energia 
que produzimos, 25% é consumida pelo 
cérebro.

Por essa razão, nunca devemos 
operar com fome, nem sem 
alimento em quantidade  suficiente. 

Se tenciona começar a operar de manhã, 
é importante tomar o seu café da manhã 
primeiro ou fazer um bom pequeno 
almoço antes de operar. 

Entre as refeições ou de noite, é 
importante comer algo antes. Nem que 
seja algo leve: uma fruta, uma barra de 
cereais, um iogurte.

A lim e n t a ç ã o
É fundamental que, quando estamos a 
operar, tenhamos o nosso organismo com 
alimento suficiente. 

Primeiro para que tenhamos a capacidade 
de operar com a concentração e com 
todas as nossas capacidades no nível 
máximo.

Por outro lado, convém evitar que no 
momento onde nós possamos estar a 
colocar uma operação, o fato de estarmos 
com fome nos possa levar a cometer 
algum erro por estarmos, por exemplo, a 
pensar em comida. 

Nunca esquecer, um Trader nunca opera 
de estômago vazio. 

Um trader nunca opera de 
estômago vazio.

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional

Regra Nr.1

“
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Nos dias que não estamos bem não 
devemos negociar. Seja porque o dia 
correu mal no trabalho ou na escola, seja 
porque tivemos uma briga com alguém, 
ou simplesmente porque estamos 
preocupados.

É importante estarmos com a moral e a 
confiança em alta para obtermos bons 
resultados.

Normalmente quando o dia começa a 
correr mal, todo o dia corre mal, da mesma 
forma que quando começa a correr bem, 
tudo corre bem.

No trading é igual, a mentalidade positiva 
irá atrair coisas positivas e se a parte 
emocional e psicológica estiver em baixo 
neste dia irá atrair coisas negativas.

Para dar um contexto mais prático, vou 
dar o exemplo de um aluno que fez o 
curso há cerca de 2 anos.
Este caso concreto mostra porque 
é importante ter a cabeça limpa de 
problemas ou preocupações. 
 
Ele fez o curso e começou a negociar, 
tendo nas primeiras semanas resultados 
excelentes.

Em 15 dias aumentou a banca em 40%.

Em 2 dias perdeu tudo!

Cabeça Limpa
Como é que isso aconteceu? 

Simplesmente por ter quebrado esta 
regra.
Determinado fim de semana, ele havia 
discutido e se separado da namorada 
e na segunda-feira seguinte foi operar 
novamente para tentar esquecer ela.
Não só não esqueceu a namorada, como 
acabou perdendo todo o lucro que tinha 
obtido.

A razão da perda é simples de entender. 
Ele estava emocionalmente instável, e isso 
é meio caminho para obter perdas.
Este exemplo serve para demonstrar duas 
coisas:

Primeiro, devemos respeitar todas 
as regras. Por vezes achamos que há 
regras mais importantes e outras menos 
importantes. Mas na verdade, todas 
estas 20 regras que estou a abordar são 
igualmente importantes e não podem e 
não devem nunca ser quebradas.
Segundo, se há algo que afeta as 
nossas emoções e o nosso psicológico, 
provavelmente irá afetar as nossas 
operações. 

A separação deste aluno e da sua 
namorada acaba por demonstrar isso 
mesmo. Se você não está emocionalmente 
equilibrado, não opera. Volta amanhã ou  
quando estiver melhor.

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional

Regra Nr.2



15Todo o conteúdo é propriedade do site opcoesbinarias.biz  | 

O momento e o local escolhidos para 
negociar são importantes. Não deve 
negociar em locais com barulho ou com 
confusão. 

Devemos negociar estando num local 
tranquilo. Da mesma forma, não devo 
operar quando estou ocupado a fazer 
outras coisas. 

Evite negociar quando está com amigos, 
família, animais, a ver TV, nas redes sociais 
ou a jogar algum jogo.
Devemos ainda evitar operar no trabalho, 
pois temos de dividir a nossa atenção com 
os colegas, os clientes, emails, telefones, 
etc.

Vou dar mais um exemplo. desta vez 
refiro-me a uma aluna do ano passado. 
Este exemplo demonstra, uma vez mais, 
como quebrar uma regra pode ser terrível.

Ela fez o curso e começou a negociar 
obtendo resultados extraordinários. 
Aliás, nem eu acreditei inicialmente nos 
resultados dela.

Ela começou com uma conta de 300 
euros e em 12 dias apenas tinha chegado 
a 1970 euros. Em apenas 12 dias ela tinha 
multiplicado a sua banca por 6.

Eliminar o Ruído
O problema foi que a obtenção de 
resultados tão fantásticos lhe levou a 
quebrar algumas regras na tentativa de 
aumentar cada vez mais os lucros. 

A ganância de ganhar cada vez mais 
levou a que ela começasse a operar 
durante o trabalho. Um dia, ao colocar 
uma operação, ela enganou-se no valor 
da aposta e em vez de colocar 10 euros, 
colocou 1000 euros. 
Ou seja, colocou numa operação de 1 
minuto, mais de metade da sua conta!

Infelizmente perdeu essa operação. 

Depois, já frustrada e zangada com o 
seu erro, tentou recuperar rapidamente, 
fazendo apostas de 100 euros, quando ela 
estava habituada a apostar 10 euros.

Claro que estando já emocionalmente 
instável acabou por perder mais e apenas 
parou quando chegou novamente aos 300 
euros com que tinha começado.

Este erro não só lhe custou 1670 euros 
em poucos minutos, como destruiu a 
confiança que ela tinha. 

Este exemplo, prova uma vez mais que 
por vezes regras que não nos parecem 
ser importantes, podem ter resultados 
terríveis, não só naquele momento, mas no 
futuro do nosso trading.

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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A atividade de trading é muito cansativa. 
Não em termos físicos, mas em termos 
emocionais e mentais.

Além de exigir grande concentração, 
análise e rapidez de raciocínio, as 
negociações envolvem todas as emoções 
de quem mexe com dinheiro.

Seja pela componente do jogo (do perde 
e do ganha), seja porque lidamos com a 
perda e ganho de dinheiro, a atividade de 
trading torna-se muito sobrecarregada 
do ponto de vista emocional, e que nem 
sempre é fácil de lidar.

E além disso, enquanto que as operações 
estão abertas a nossa adrenalina está no 
máximo.

Tudo isso, tudo junto, provoca um 
desgaste e um cansaço que se não 
forem geridos corretamente, podemos 
chegar a um nível onde deixamos de ter 
a capacidade e o discernimento para 
tomar as decisões corretas no dia a dia do 
trading.

Cansaço

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional

É por essa razão que devemos operar 
apenas 2 horas no máximo, por dia.

Excecionalmente, poderemos operar mais 
do que 2 horas em certos dias, ou seja, 
porque é um feriado, ou uma folga do 
trabalho, etc.

Mas mesmo nestes dias - que são as 
exceções - devemos operar sempre um 
máximo de 2 horas seguidas e depois fazer 
um intervalo de 1 hora. Neste intervalo 
deveremos sair do computador, se possível 
apanhar um ar fresco e antes de regressar 
à atividade devemos comer algo.

Não esquecer: máximo de duas horas 
por dia, para evitar uma sobrecarga 
muito grande de cansaço que depois 
acaba por impedir os bons resultados e a 
tranquilidade no longo prazo. 

Regra Nr.4

“ Por norma devemos operar apenas
2 horas por dia, no máximo.
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A nossa personalidade, características, 
gostos e ambições influenciam nossas 
escolhas e os nossos resultados.

Nas opções binárias há diferentes 
estratégias, indicadores, tipos de 
operações, expirações, etc.

Uma vez que não somos robôs ou 
máquinas, o nosso perfil acaba 
influenciando as escolhas das estratégias, 
dos tipos de ações ou diferentes 
expirações e é importante fazer as 
escolhas que se adequam melhor ao 
nosso perfil.

Não há uma forma automática de 
descobrir qual o nosso perfil.
Para perceber qual é o nosso perfil há que 
testar várias estratégias, tipos de opções e 
expirações.

Quando encontrar o seu caminho, você 
avança e aí se especializa. 

Muitas pessoas querem seguir uma 
estratégia, porque o amigo delas usa 
aquela estratégia e ganha dinheiro. Mas 
por vezes ela se adapta ao perfil do amigo, 
e por isso ele tem resultados, mas não se 
adapta ao nosso perfil e por isso nós não 
conseguimos ter resultados.

Perfil do Trader
Uma pessoa nessa situação pode começar 
a duvidar das suas capacidades, mas na 
realidade pode ser que seja a estratégia 
que não se adequa a eles, e se adequa ao 
amigo.
Então vou usar um futebolista para 
mostrar a importância do perfil.
Imaginemos o Neymar Jr. Ele é um dos 
melhores ponta esquerda do mundo.

Agora imaginemos que eu sou o treinador 
dele e lhe digo para passar a jogar a 
zagueiro.
Acham que ele iria continuar a ser um dos 
melhores do mundo?

Certamente que não, pois o perfil dele é 
para jogar na posição onde joga, embora 
ele treine junto com os zagueiros e 
conheça as regras para defender, ele tem 
o perfil e as características para jogar a 
ponta esquerda.

Depois, é tudo uma questão de treino 
e aperfeiçoamento que nos leva a 
melhorar, e no caso dele, este treino e 
aperfeiçoamento a jogar como ponta lhe 
levou a ser um dos melhores do mundo.

Mas tudo começou com a colocação dele 
na posição que era mais adequada para 
ele, em função do seu perfil.

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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A primeira situação que importa referir no 
que respeita as estratégias é de que não 
existem estratégias infalíveis.

Os vídeos e sites que falam sobre 
estratégias em têm 100%, 95% ou mesmo 
90% de taxa de acerto mentem. Isso 
simplesmente não existe!

E passo a explicar. 
Qualquer estratégia pode fazer 100% num 
dia, mas não no longo prazo. 
No longo prazo uma boa estratégia faz 
70% ou 75%, as melhores eventualmente 
poderão fazer 80%.

Claro que quem publica o vídeo com as 
estratégias, grava vários dias e apenas 
publica os dias onde fez 100% ou perto 
disso, defendendo que é uma estratégia 
infalível.

A segunda situação é que havendo 
milhares de estratégias diferentes você 
tem de testar para entender as que gosta 
mais, as que se adequam melhor ao seu 
perfil. 

E aí temos de ter dois cuidados: 

1. Onde foi buscar a estratégia? Este 
é o primeiro cuidado.É importante 
irmos buscar uma estratégia a quem 
a conhece bem, idealmente a quem a 
desenvolveu. 
Se não me ensinarem a estratégia 
corretamente eu não a vou usar bem e 
claro, não vai funcionar. 
É fundamental você tentar procurar 
a pessoa que desenvolveu aquela 
estratégia para eu ter a certeza de que 
eu a irei aplicar corretamente. 

2. Segundo cuidado: Respeitar a 
estratégia, todos os dias.  
Só assim funciona e temos resultados. 
Eu tenho de aplicar a estratégia da 
forma que eu aprendi, respeitando 
todas as regras e todos os detalhes 
desta estratégia para ela funcionar 
bem, para eu conseguir retirar todo o 
potencial e os resultados que ela me 
pode oferecer. De outro modo, não vai 
conseguir ter resultados positivos com 
esta estratégia. 

Respeitar a Estratégia

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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“ Estratégias que alegam 100 ou 90% 
de taxa de acerto não existem, é mentira!
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Esta regra fala da importância de 
continuarmos a estudar e a evoluir para 
sermos cada vez melhores traders e 
obtermos cada vez melhores resultados.

Muitas vezes as pessoas fazem um curso 
ou têm uma boa estratégia e julgam que 
ela vai funcionar para sempre.
Julgam que não necessitam de continuar 
a aprender, a evoluir.
Nada poderia estar mais errado!

O mercado está sempre a evoluir, cada 
ano se comporta de forma diferente.
Uma boa estratégia hoje, daqui a 6 meses 
ou um ano pode já não funcionar mais. 

Evoluir como Trader
Por isso é importante evoluirmos da 
mesma forma que o mercado evoluiu e 
continuar a aprender para sermos cada 
vez melhores. Capacidade de adaptação 
também é necessária para essa constante 
evolução.

Melhorar e aperfeiçoar os seus 
conhecimentos é fundamental para ter 
a capacidade de continuar, ao longo 
do tempo, a obter resultados cada 
vez melhores e não perder o próprio 
“comboio”, a própria evolução que o 
mercado vai tendo ao longo do tempo. 

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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Quando estamos a iniciar é normal 
cometer erros. Não existe processo de 
aprendizagem sem erros. 
Por isso, é fundamental analisarmos as 
nossas operações, em especial as que 
perdemos.

Devemos voltar atrás e rever a nossa 
entrada, rever tudo o que fizemos na 
colocação daquela operação perdida.

Isto porque podemos ter perdido apenas 
porque o mercado foi contra a nossa 
entrada e a estratégia não funcionou, mas 
podemos ter perdido porque fizemos algo 
errado.

E aí é necessário verificar, para identificar 
e corrigir o nosso erro imediatamente. Se 
não fizermos rapidamente duas coisas 
irão acontecer:

Analisar as Operações
1. Na próxima operação provavelmente 

irá cometer novamente o mesmo erro, 
e claro, irá perder. E irá continuar a 
perder dinheiro até corrigir o erro. 

2. Depois, porque se se continua 
a fazer algo de forma repetida, 
tendencialmente está a mecanizar um 
processo. E esta mecanização como é 
um processo errado, significa que está 
a aprender a fazer errado. 

Depois de mecanizar algo, é mais difícil de 
alterar, mais difícil de corrigir.

É como quando aprendemos a conduzir, 
a dirigir um carro. Se o fizermos sempre 
em excesso de velocidade e quebrando 
as regras, depois mais tarde iremos 
sempre estar em excesso de velocidade e 
quebrando regras, porque foi assim que 
aprendemos, porque foi assim que nos 
habituamos a fazer.
 

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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“ Analisar as operações perdidas é evitar
que mecanize processos errados.  
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Esta é uma das regras mais importantes. A 
gestão de risco é fundamental para gerir 
as contas nas perdas.

Muitas pessoas calculam as operações sob 
o ponto de vista dos ganhos.

Na realidade, a gestão de risco deve ser 
calculada e pensada do ponto de vista das 
perdas, simplesmente porque o valor de 
uma perda é superior ao valor de ganho.

Por exemplo: Se apostamos 10$ podemos 
ganhar em torno de 7$, mas poderemos 
perder os 10$. Como a perda é maior do 
que o ganho, é aí que deverá incidir a 
gestão de risco.

Para uma correta gestão de risco, as suas 
operações devem usar entre 1% a 2% do 
saldo da conta.
Depois de obter uma boa experiência 
e resultados consistentes aí poderá 
aumentar um pouco mais essa 
porcentagem para, por exemplo, 3%. 

Gestão de Risco
No entanto, valores muito acima destes 3% 
já é um risco elevado.
Vou dar dois exemplos para lhe explicar 
a Gestão de Risco, onde vou usar uma 
conta de 250$, usando uma estratégia 
com Martingale e obtendo 3 perdas 
consecutivas, no máximo.

Iremos operar com uma operação inicial 
que corresponde a 2% da conta. E isso dará 
uma primeira operação de 5, outra de 10 
e outra de 20, todas perdidas. Esta perda 
total de 35$ correspondente a 14% da 
nossa banca.

Se no dia seguinte voltarmos a ter as 
mesmas perdas, ou seja, mais 35$ iríamos 
perder um total de 70$, o que subtraindo 
aos nossos 250$ iniciais iríamos passar 
a ter no nosso terceiro dia um total de 
180 para negociar.  Isto significa de que 
nesse terceiro dia nós ainda íamos ter 
uma boa margem, na nossa conta que 
nos permitiria continuar a operar de uma 
forma tranquila e obviamente conseguir 
recuperar dessas perdas.

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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“ A gestão de Risco deve ser pensada
do ponto de vista das perdas, 
e não dos ganhos.  
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Vamos ver agora o segundo exemplo, 
onde em vez destes 2%, iriamos operar 
com uma porcentagem inicial de 4%. E 
neste sentido iriamos passar a ter uma 
operação a começar com 10, depois 20 
e depois 50, novamente todas perdidas. 
O total desta perda seria de 80$. E já 
estamos a falar de uma perda sobre a 
nossa banca total na ordem dos 32%.

Imaginemos, tal como no exemplo 
anterior, que no dia seguinte iriamos 
voltar a ter a mesma perda. Na soma 
total, isso representa 160$ perdidos, o que 
subtraído à nossa banca inicial de 250$ 
passaríamos apenas a ter um total de 90$. 
Qual é que é a diferença nos dois cenários 
apresentados? 
Tal como a imagem abaixo explica, neste 
segundo exemplo, ao iniciar o meu 
terceiro dia de operações, sabendo que a 
minha banca é só de 90$, eu iria ter uma 
pressão suplementar porque iria constatar 
que neste dia que já não tinha mais 
margem de perda. 

Do ponto de vista matemático, eu não 
tinha margem de manobra, eu ia estar 
obrigado a ganhar no dia de hoje. 

Porque, caso eu perdesse, iria ficar sem 
dinheiro na conta e aí só teria duas 
hipóteses. 
Ou voltar a depositar mais, ou obviamente, 
a desistir. O segredo e a importância da 
gestão de risco serve para você aprender 
a gerir a sua banca de uma forma correta, 
para impedir que, em pouco tempo, o 
valor da banca chegue a este nível de 
perda e o coloque debaixo de uma enorme 
pressão, acabando por perder tudo o resto. 

Desta forma, para uma gestão de risco 
que seja correta, eu não devo perder mais 
do que cerca de 15% da minha banca 
diariamente, isto para contas pequenas, 
e se tivermos a falar de contas maiores 
(acima de por exemplo 1000$) a nossa 
perda máxima não deverá ultrapassar os 
cerca de 10%.

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional

Analisar as Operações perdidas é evitar
que mecanize processos errados.  

Rui Oliveira
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Na vida de um trader haverá sempre bons 
e maus momentos. Haverá sempre dias 
em que tudo corre bem e dias em que 
tudo corre mal.
Não há forma de evitar isso.
Nenhum trader sempre ganha, como 
nenhum trader sempre perde.

É fundamental aceitar um dia bom, como 
aceitar um dia mau e nas regras seguintes 
vou abordar mais como se deve comportar  
em ambas as situações. 
A capacidade de aceitar e entender as 
vitórias e as derrotas é muito importante.

Como diz um velho ditado: “quem não 
sabe perder, também não sabe ganhar.”

Muitos dos traders perante um dia 
mau, culpam a corretora, o mercado, a 
estratégia ou a sorte. 

Saber Perder e Saber Ganhar
Muitas vezes é a falta de disciplina deles 
ou falta de controlo emocional que 
provoca as perdas.
Mais importante que culpar algo ou 
alguém é olhar para o que aconteceu e 
aprender com isso. Analisar e melhorar é a 
chave.

Também nos ganhos é necessário saber 
gerir as emoções, manter a calma, a 
concentração e os pés no chão.

Seja num dia bom ou mau, que ganhou 
ou perdeu, foi apenas mais um dia, 
amanhã será um novo dia, com novas 
oportunidades para ganhar dinheiro.

Devemos manter sempre o equilíbrio e a 
disciplina seja num dia bom, seja num dia 
mau. Se conseguir isso as perdas serão 
sempre recuperáveis e os lucros serão 
sempre maiores no longo prazo.

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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“ Quem não sabe perder, também 
não sabe ganhar.  

Autor Desconhecido
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Esta também é uma regra muito 
importante, que não sendo cumprida, 
tem logo como resultado a perda total ou 
quase total da conta.

É necessário ter a disciplina para saber 
parar no momento certo. E o momento 
certo é: quando já perdemos 15% da nossa 
conta ou quando perdemos 3 operações 
seguidas.

Porquê 3 operações seguidas? Há 3 razões 
que explicam porque devemos parar 
depois de 3 seguidas:

1. A primeira é a Gestão do Risco: como 
expliquei anteriormente não podemos 
perder mais de um valor diário 
máximo. Continuando uma 4ª, ou 5ª 
operação a perder, está a ultrapassar 
este valor diário, a quebrar uma regra 
essencial e a colocar em risco o saldo 
da sua conta. 

2. A segunda é o lado Emocional: 
quando perdemos ficamos chateados, 
preocupados, frustrados e às vezes 
com raiva. À medida que perdemos e 
voltamos a perder, estes sentimentos 
tendem a piorar.  
 

E se não paramos, chegamos a um 
momento que acabamos por perder 
a cabeça. Aí normalmente fazemos 
coisas que nos arrependemos. Parando 
na terceira ainda temos capacidade 
para distinguir o certo do errado, de 
tomar as decisões baseados na razão e 
não na emoção.  

3. A terceira razão é o Mercado: tem dias 
que o mercado não está a nosso favor, 
a favor da nossa estratégia. Como 
expliquei numa das regras anteriores, 
uma estratégia pode fazer em torno de 
70%. Isto significa que num dia normal, 
em 10 ganhamos 7. Mas num dia mau 
poderemos ganhar 3 em 10. 

Nesta situação em que o mercado está 
desfavorável porque vai arriscar a perder 
as 7? Mais vale parar pelas 3, assumir a 
perda das 3 é melhor do que continuar a 
arriscar quando já entendeu que as coisas 
não estão favoráveis para mim.
Eu tenho que operar quando o mercado 
está a meu favor e não querer ganhar na 
marra, quando tudo está contra mim. 

Por estas 3 razões é muito importante 
saber parar no momento certo. Se não 
cumprir com esta regra, irá parar apenas 
quando já não tiver mais dinheiro na sua 
conta. 

Quando Parar num Dia Mau

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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Da mesma forma que devemos saber 
parar num dia mau, devemos saber parar 
num dia bom. Sim, leu bem, parar quando 
estamos a ganhar. 

Há dias que perdemos logo as 3 seguidas, 
mas noutros dias ganhamos 3 ou 4 
operações consecutivas. 
Quando parar então? 

É fundamental ter uma regra para saber 
quando parar nos dias bons.
De outra forma, a ganância de querer 
ganhar cada vez mais, ou o cansaço 
vão levar a melhor e você vai começar a 
perder.
Ou simplesmente porque o mercado 
entretanto mudou e a sua estratégia 
deixou de funcionar em determinado 
momento.

A regra então é ter um objetivo diário - e 
irei falar de objetivos na regra seguinte - e 
num dia bom devemos dobrar o objetivo 
diário.

Exemplo: Imagine que tem um objetivo 
diário de 20$. 
Num dia bom, deverá dobrar fazendo 
40$ e parar.  Porquê o dobro do objetivo 
diário? 

Porque o valor a mais de ter dobrado vai 
servir para compensar perdas que irão 
ocorrer em alguns dias.

O que é um dia bom? Como é que 
consideramos um dia como bom? 

É um dia onde tudo funciona bem, onde 
a sua porcentagem de acertos é acima 
de 80% ou consegue 3 ou mais operações 
seguidas a ganhar.

A razão de parar quando dobra o objetivo 
é porque se continua, o mercado pode 
mudar ou você ficar cansado de continuar 
a negociar e começar a cometer erros. 
E rapidamente começa a perder. 

E perdendo 3 seguidas, perde todo o lucro 
que tinha conquistado.

Aí vai acabar o dia em baixo, sem dinheiro, 
sem confiança e frustrado por ter tido um 
bom lucro e ter perdido todo este lucro.

Se parar no momento certo, com o seu 
objetivo dobrado, acaba o dia com um 
bom lucro, com confiança em alta que o 
irá ajudar nos dias seguintes.

Quando Parar num Dia Bom

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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Na regra anterior já abordei a necessidade 
de ter um objetivo. Agora irei explicar mais 
em detalhe porque e como criá-los. 
Os objetivos servem acima de tudo para 
trabalharmos de forma organizada. 
Funcionam como um rumo, como um 
mapa.
Ao ter um objetivo definido eu já sei 
quantas operações tenho de fazer para 
ter os lucros que pretendo ter ao fim do 
mês, apenas tenho de seguir o que está 
definido.

Os objetivos diários devem corresponder a 
um valor entre 2% a 4% da nossa banca e 
variam em função do valor da banca e da 
experiência.
Este objetivo é igual em todos os dias do 
mês. 

Exemplo: Se este mês determinarmos que 
o nosso objetivo diário são 20$, serão 20$ 
todos os dias. Não será 20$ hoje, amanhã 
15$ e no dia seguinte 25$. É fixo durante 
este mês.

No fim do mês analisamos os resultados 
e decidimos aí manter, subir ou descer o 
objetivo para o mês seguinte. 

Há dois cuidados a ter com os nossos 
objetivos: eles têm de ser ambiciosos, para 
nos obrigar a correr atrás, a trabalhar de 
forma séria e esforçada e a ter motivação. 
Só assim teremos resultados, pois só 
assim iremos realmente trabalhar para os 
alcançar. 

Mas os objetivos têm também de ser 
realistas e adequados, pois se temos um 
objetivo que seja impossível de alcançar 
iremos seguramente estar a quebrar 
regras para tentar lá chegar. 
Se um objetivo é muito elevado teremos 
de operar com valores mais altos, 
quebrando a gestão de risco, ou operando 
muito mais tempo por dia, quebrando a 
regra do cansaço. 
No fim, a quebra de regras e um objetivo 
inacessível terá como resultado apenas a 
perda do seu capital e da sua motivação.

Objetivos

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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Estratégias que alegam 100 ou 90% 
de taxa de acerto não existem, é mentira!

Rui Oliveira
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Com confiança tudo o que fazemos sai 
melhor. Isto é algo que todos já sabemos.
Um trader tem de ter confiança nele, 
nos seus conhecimentos, nas suas 
ferramentas, estratégias, na sua corretora 
e na sua plataforma.

A falta de confiança impede os bons 
resultados e aumenta as perdas.
Especialmente em Opções Binárias, a 
falta de confiança tem resultados muito 
negativos, pois sendo tudo muito rápido, 
em especial quando operamos em modo 
turbo ou 60 segundos, uma entrada fora 
de tempo, mesmo que seja por poucos 
segundos, leva a uma perda.

A falta de confiança leva a que aconteçam 
perdas de duas formas:
A primeira forma é entrar cedo demais: 
a falta de confiança motiva uma maior 
pressão. Esta pressão no momento de 
esperar pelo melhor momento para 
colocar a operação é tão grande que o 
trader não aguenta esperar e entra cedo 
para se libertar da pressão. 

Ele sabe que a partir do momento que a 
operação começa a correr, o resultado já 
não depende dele e por isso quer entrar 
logo para se libertar desta pressão e 
colocar no mercado a responsabilidade da 
perda, no caso dela existir. 

A segunda forma é entrar tarde demais: 
a falta de confiança faz com que no 
momento da entrada ele tem a dúvida 
se estará a fazer bem, se será aquele 
o momento certo, e por isso acaba 
atrasando a entrada, pela dúvida que tem 
de estar a fazer tudo bem. 
As perguntas: “será que estou a fazer 
bem?”; “será este o momento certo?” 
atrasam a entrada em alguns segundos, 
mas o suficiente para perder. 

Em ambos os casos o trader acaba por 
perder, pois não entra no momento ideal. 
É fundamental uma pessoa confiante para 
entrar no momento certo.

Confiança
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as dúvidas no momento de entrada.  
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Da mesma forma que ter falta confiança 
é um problema, ter excesso de confiança 
ou falta de humildade é um problema 
igualmente importante.

Os momentos bons, por vezes levam 
os traders a terem falta de humildade. 
Começam a pensar que são os melhores, 
que é fácil, que conseguem bater o 
mercado, que a sua estratégia ou método 
são infalíveis.
Normalmente isso leva a perderem 
disciplina e a quebrarem regras.
E isso, claro, leva a perderem dinheiro 
entrando numa fase negativa.

O problema destas fases negativas é que 
como eles vêm de uma fase muito positiva, 
acabam por não perceber onde está o erro 
e frequentemente as perdas são muito 
grandes levando até a quebrar a conta.
Um trader deve sempre trabalhar de forma 
equilibrada, seja nos momentos bons, 
como nos momentos maus.
Nem quando se perde, se é o pior trader 
do mundo, nem quando se ganha se é o 
melhor trader do mundo.

Há que ser humilde e respeitar sempre o 
mercado e as regras.

Humildade

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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Se está a ler este livro, há uma forte 
probabilidade de ser Brasileiro ou 
Português. E um dos defeitos que nós 
portugueses e brasileiros temos é de 
gostar de fazer as coisas à nossa maneira.

Temos alguma dificuldade em seguir as 
regras, em ser rigorosos.
Um trader não pode ser assim. Não serve o 
“mais ou menos”.

As regras têm de ser cumpridas a 100% e 
não a 90%. 
A diferença entre os 100% e os 90% por 
vezes é a diferença entre um trader de 
sucesso e um trader instável que perde 
mais dinheiro do que ganha.

As ferramentas, como por exemplo as 
estratégias, têm de ser usadas da forma 
correta, respeitando o seu funcionamento. 
E temos de fazer isso todos os dias, em 
todos os momentos.
Se não formos rigorosos não 
conseguiremos obter resultados no longo 
prazo, pois iremos estar a cometer erros 
que nos irão prejudicar e impedir de obter 
lucros consistentes.
Esta falta de rigor normalmente se 
manifesta no “sobe e desce” de resultados, 
em que o saldo da banca ora sobe ora 
desce, mas nunca consegue traçar uma 
linha consistente onde as subidas superam 
as descidas.
Seja rigoroso com as suas regras, com a 
sua disciplina e com você mesmo.  

Ser Rigoroso

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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Na vida temos de ser persistentes para 
ultrapassar as dificuldades. E a vida de 
trader é cheia de dificuldades, em especial 
na fase inicial.
Todos nós passamos por momentos em 
que as coisas não correm como queremos.
É necessário a persistência para continuar. 

Como já referi nas linhas anteriores, 
aprender com os erros, melhorar e voltar a 
tentar é essencial.

A razão porque se diz que 95% das pessoas 
perdem dinheiro com investimentos é 
exatamente porque perdem o primeiro 
depósito e desistem.
Na verdade, é normal perdermos a 
primeira conta. É o que eu chamo do 
custo de aprendizagem.

Todos cometemos erros inicialmente que 
por norma nos levam a perder a conta 
inicial.

O Segredo é aprender com estes erros e 
melhorar com eles.

Ao longo da minha longa experiência fui 
conhecendo imensos traders, e todos, mas 
todos sem exceção, acabaram por perder 
suas contas inicialmente. 
 
A razão porque eles hoje continuam sendo 
traders e a ganhar dinheiro é porque 
persistiram e continuaram a acreditar e a 
trabalhar.
Eu, nos primeiros anos de trading, perdi 
imenso dinheiro, mas sempre acreditei 
que seria capaz de ter resultados, tinha 
apenas de melhorar, de continuar a 
aprender e a ter mais disciplina.

A maior parte das pessoas, desiste 
rapidamente culpando o mercado 
ou as corretoras do seu insucesso ou 
simplesmente não acreditando nelas e na 
sua capacidade.

Qualquer pode ser um de nós pode ser 
trader, mas todos iremos ter perdas 
numa fase inicial. A persistência é que irá 
dividir os que um dia chegam a traders de 
sucesso, dos que falharam.

Persistência
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Esta é uma das características que todos 
os traders devem ter.
A Paciência é o que distingue os traders 
dos jogadores. 
Um jogador tem como objetivo colocar 
operações e divertir-se. Quando um 
jogador está a negociar ele tem de 
encontrar operações, sejam boas ou não. 
Ele não consegue, nem quer, estar uma 
hora à espera de uma boa oportunidade. 
Um trader tem de saber esperar pelas 
melhores oportunidades para entrar no 
mercado.

Um trader opera para ganhar dinheiro 
e não para se divertir, pois não é um 
jogo para ele, não é uma diversão. 
Naturalmente que não há problema que 
nós os traders gostemos de operar, afinal 
de contas, gostar do que se faz é muito 
importante. Mas a diversão não é, nem 
pode ser, o objetivo principal.Há dias 
ou momentos em que simplesmente o 
mercado não está bom para negociar. 

Logo, mais vale não negociar e voltar 
noutra altura ou simplesmente ter 
paciência e esperar.
Um jogador não faz isso, ele quer é 
divertir-se e irá sempre “inventar” 
operações, mesmo que não sejam boas, 
mesmo que lhe façam perder dinheiro, 
pois o objetivo do jogador é a adrenalina, é 
esta energia que ele procura.

Pelo contrário, um trader não procura a 
diversão, ele procura ganhar dinheiro, e 
para isso tem de aguardar pelas melhores 
oportunidades, aquelas que realmente o 
fazem ganhar dinheiro.

Por isso, um trader sabe que tem de ter 
paciência e esperar pelo momento certo.
Se você for paciente: excelente! Se não 
for, tem de encontrar algum truque para 
não ser “enganado” pela sua impaciência, 
por exemplo quando verifica que não tem 
entradas para breve, simplesmente feche a 
sua plataforma e volte mais tarde.

Paciência
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Por muitos cursos que você faça, por 
muitos livros que leia, há sempre 
conhecimentos que apenas com a prática 
e com a experiência conseguirá alcançar.

Mesmo que alguém lhe explique tudo ao 
detalhe, muita da aprendizagem essencial 
só irá ser obtida quando meter as “mãos 
na massa”, quando começar a praticar, 
quando começar a negociar. 

Da mesma forma que um médico 
com 2 anos de experiência é muito 
possivelmente um médico melhor do que 
no primeiro dia de trabalho, também um 
trader com 2 anos de experiência é melhor 
do que quando acabou o seu curso, de 
que quando começou a negociar pela 
primeira vez.

A experiência nesta função, como em 
todas as outras, é fundamental. Há 
imensos pormenores acerca do trading 
que iremos aprender ao longo do tempo. 
Mesmo que façamos os melhores cursos 
que existem, nunca conseguiremos 
aprender tudo e muito da aprendizagem 
também se faz pela prática.

Os conhecimentos teóricos que 
adquirimos nos cursos, livros, guias, 

etc., são muito importantes, mas o 
conhecimento que vamos adquirindo no 
dia a dia também é fundamental para 
melhorar e aperfeiçoar o que aprendemos.

Por isso, na fase inicial, após finalizar este 
livro ou algum outro curso, é fundamental 
operar o máximo possível!
Por um lado para colocar em prática 
os conhecimentos adquiridos e por 
outro para melhorar estes mesmos 
conhecimentos, pois todos os dias 
acabamos por aprender algo de novo.

A comunidade cientifica internacional 
para a Psicologia não tem dúvidas quando 
diz que “a prática deliberada envolve 
atenção, ensaio e repetição e conduz a 
novos conhecimentos ou aptidões que 
mais tarde podem ser desenvolvidos 
em conhecimentos e aptidões mais 
complexos”. E adiantam que “a prática é 
necessária, se não suficiente, para adquirir 
conhecimentos especializados” 1

Claro que é fundamental não esquecer 
as regras. Nesta fase em que adquirimos 
a experiência pela prática, é muito 
importante trabalhar com disciplina para 
que os bons princípios fiquem enraizados 
na nossa forma de atuar.

 

1 Campitelli & Gobet, 2011

Experiência
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A consistência é o objetivo final de um 
trader. Não foi à toa que a deixei para o 
fim, pois ela é o alvo máximo. 
Ser consistente é conseguir ter resultados 
positivos de forma regular, é poder obter 
uma renda extra ou mesmo alcançar a tão 
desejada liberdade financeira no longo 
prazo.

Como chegamos lá? Como conseguimos 
ser consistentes?

Através do triângulo do trading.
Mas o que é o Triângulo do Trading?
É a soma dos 3 lados de um triângulo que 
é composto por:
1. Mercado
2. Ferramentas
3. O Trader 

O Mercado é o funcionamento das opções 
binárias, das corretoras, das plataformas. 
É conhecer os riscos inerentes, o potencial 
de lucro, os tipos de operações que 
existem.

As Ferramentas é tudo aquilo que 
nos ajuda a negociar. Sejam eles os 
indicadores, as estratégias, as notícias 
económicas. 
Relembro mais uma vez a importância 
de respeitar as ferramentas e usá-las de 
forma adequada. A utilização incorreta 
das ferramentas impede a obtenção de 
resultados consistentes.

O Trader, que é você, é a base deste 
triângulo. É você que, no fundo, acaba por 
ter o papel mais importante, sem dúvida.

O Trader tem de saber gerir as emoções, 
as frustrações, os anseios e as euforias. O 
Trader tem de aprender a usar e respeitar 
as regras e a ter disciplina, e fazer isso, 
todos os dias. 

 

Consistência
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Mas não ficamos por aqui, pois ninguém 
falou que este mundo do trading online 
era fácil. 

Depois é necessário acrescentar 
persistência, paciência e claro, a 
experiência. 
E a soma de tudo isso, de todo este 
conhecimento, é que permite a obtenção 
da consistência.
 

Com esta regra finalizamos o módulo do 
curso que se refere às regras, disciplina e 
controlo emocional.
Espero que tenha gostado e que 
sobretudo que tenha compreendido a 
importância destas regras no seu sucesso 
como trader.
Siga diariamente todas estas regras e 
garanto que boa parte do trabalho está 
feito.

Regras,  Disc ipl ina  e  Controlo  Emocional
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O p e r a r  n a s
N o t íc ia s  E c o n ó m ic a s

CAPÍTULO 02

Neste capítulo iremos abortar a importância das Notícias Económicas, 
como se pode proteger da sua influência no mercado e como operar 
com sucesso tendo por base essas mesmas Notícias.
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Começo este capítulo a falar da 
importância das Notícias. Se o ponto 
principal desta parte são, efetivamente, 
as notícias, importa fazer um pequeno 
contexto para explicar porque é que as 
notícias são importantes. 

Convém nunca esquecer de que, por 
detrás daquelas barras que ficam subindo 
e descendo o dia todo, existe uma razão 
(ou várias, melhor dizendo) pela qual 
elas sobem ou descem. Não é aleatório. 
E sem dúvida que notícias económicas 
importantes afetam e muito o mercado.

Nos primórdios do trading, os traders 
usavam as notícias (também conhecidas 
por estratégias fundamentais) como forma 
de encontrar a informação que os ajudasse 
a tomar as decisões de como negociar nos 
mercados financeiros.

Im p o r t â n c ia  d a s  N o t íc ia s
Com o tempo, as estratégias analíticas 
ou técnicas foram ganhando terreno às 
fundamentais, sendo que hoje em dia, a 
maior parte dos traders usa as estratégias 
analíticas.
No entanto, continuamos a ter notícias 
todos os dias, e estas notícias continuam 
a influenciar os mercados e as subidas e 
descidas dos ativos.
Por isso, não podemos simplesmente 
esquecer as notícias e focarmos apenas 
a nossa atenção nas nossas estratégias 
analíticas, pois corremos o risco de perder 
operações em momentos que as notícias 
saem e a influência que estas notícias 
têm no mercado irão fazer com que as 
nossas estratégias técnicas não funcionem 
naquele momento, fazendo-nos perder 
dinheiro.
Tenha você interesse em aprender a 
negociar nas notícias ou não, tem de saber 
quais as notícias importantes para os 
mercados e como atuar corretamente nos 
momentos da saída destas notícias.

Operar  nas  Not íc ias  Económicas

Introdução
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Para tomar uma atitude mais defensiva, 
vamos agora aprender a nos proteger 
nos horários de notícias importantes, pois 
estas notícias provocam volatilidade no 
mercado. O problema é que nem sempre 
os mercados reagem às notícias como 
seria esperado, seguindo por vezes numa 
direção contrária ao que seria normal.

Mais à frente irá ser explicado o porquê de 
muitas vezes o mercado reagir de forma 
contrária ao resultado da notícia.

Pela importância das notícias, a primeira 
coisa que um trader deve fazer todos os 
dias antes de iniciar as suas negociações 
é olhar para o seu calendário económico 
e observar quais as notícias económicas 
importantes previstas para aquele dia.

Existem vários calendários económicos. Eu 
uso o do forexfactory.com, por ser simples 
de usar e por ter apenas as notícias mais 
importantes.

O website está em Inglês, mas mesmo 
quem não entenda Inglês conseguirá 
utilizar o calendário pois é muito simples.

C o m o  s e  p r o t e g e r  d a s  
N o t íc ia s  Im p o r t a n t e s

Se quiser aceda agora e siga os passos 
para uma configuração simples, mas 
importante e que precisa fazer. Terá de 
configurar o horário das notícias para o 
seu fuso horário.

Entrando no site do calendário do 
forexfactory.com vai ao canto superior 
direito, onde tem o relógio.
Clica nele. Depois tem duas formas de 
configurar. 
A forma mais simples é clicar onde diz: 
“Match Automatically”. Ele configura para 
o horário do seu computador. 
Agora apenas tem de clicar em “Save 
Settings”.
A outra forma de configurar é ir à mesma 
página que lhe indiquei no passo anterior 
e procurar o seu fuso horário na lista 
vertical.
Atenção que o DST (daily saving time) é 
a sigla para o horário de verão, pelo que 
quando está no horário de verão deve 
estar ON, quando está no inverno deve 
estar OFF.

Depois de escolher o fuso e o DST deve 
clicar em “Save Settings”.

Operar  nas  Not íc ias  Económicas

Como se proteger das Notícias Importantes

https://www.forexfactory.com/calendar
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De seguida clica em “Calendar”, que 
também está no topo da página, ao centro, 
para regressar ao calendário.
Este calendário tem os dias da semana, de 
domingo até sábado com todas as notícias 
previstas para a semana atual.

Existem 4 tipos de notícias que são 
representadas pelos ícones coloridos tal 
como a imagem mostra:

Cada um dos tipos de notícias tem uma 
cor diferente. 

Cinzenta, amarela, laranja e vermelha, 
sendo que as cinzentas são as menos 
importantes, até às vermelhas que são as 
mais importantes.

As únicas que nos interessam são as 
vermelhas.

Então o que devemos fazer?
Temos de verificar no momento que 
iremos iniciar a negociar se existem 
notícias importantes, as tais vermelhas, 
durante o tempo que iremos estar a 
negociar.

Operar  nas  Not íc ias  Económicas

Como se proteger das Notícias Importantes



39Todo o conteúdo é propriedade do site opcoesbinarias.biz  | 

Vamos fazer de conta que hoje é quarta-feira, dia 11 e que agora são 18h00.
Podemos observar que às 19h00, dentro de 1 hora, irá existir uma notícia importante.
Temos de olhar para que ativo esta notícia influencia. Vemos que é o USD. 

Operar  nas  Not íc ias  Económicas

Então o que iremos fazer é uma pausa 
em todas as negociações em ativos que 
tenham o USD. Por exemplo EURUSD, etc.
Podemos continuar a negociar em outros 
ativos sem USD, como EURJPY.

Então, 15 minutos antes da notícia 
importante ocorrer deixamos de negociar. 
Neste exemplo, sendo a notícia às 19h00, 
às 18h45 iríamos deixar de negociar 
nos ativos respeitantes à notícia, neste 
exemplo, no USD. 

Esta pausa é de 45 minutos, o que quer 
dizer que entre os 15 minutos antes da 
notícia sair e os 30 minutos depois dela 
sair, não operamos nestes ativos da 
notícia, ou seja esta pausa seria entre as 
18h45 até às 19h30, sendo que a notícia 
sairia às 19h00.

Assim, se o mercado for influenciado pelo 
resultado da notícia, não prejudica a nossa 
estratégia.

A pausa de 15 minutos antes é porque 
em certas notícias os mercados ficam 
um pouco nervosos antes da notícia sair, 
tornando-se por vezes irregulares e com 
movimentos aleatórios, fazendo com que 
as nossas análises, mesmo estando certas, 
acabam por perder por esta instabilidade.

A pausa dos 30 minutos após a saída da 
notícia é para deixar o mercado estabilizar 
e para que os nossos indicadores e 
estratégias consigam seguir a nova 
tendência do mercado após a saída das 
notícias.

Como se proteger das Notícias Importantes
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No ponto anterior aprendemos a não 
operar no horário das notícias importantes, 
pois por vezes elas criam instabilidade nos 
mercados e os resultados delas acabam 
por não ter o efeito esperado. É frequente 
uma notícia ser boa para um ativo, mas o 
seu preço descer em vez de subir.
Existem várias razões que explicam as 
reações dos mercados irem contra os 
resultados das notícias. 

Por exemplo, o sentimento do mercado: 
este sentimento por vezes é tão negativo 
que mesmo as notícias boas não impedem 
que o preço caia, da mesma forma que, 
por vezes, é tão positivo que as más 
notícias não impedem que ele continue a 
subir.

Um segundo exemplo são Suportes e 
Resistências fortes.
Por vezes o preço está perto de uma 
resistência ou suporte tão forte que 
mesmo com a notícia o preço não 
consegue descer ou subir daquele valor.

Também os Topos e Fundos;
que é o fator do preço já estar 
simplesmente muito baixo ou muito alto, 
encontrando-se perto de máximos ou 
mínimos históricos, perdendo por isso a 
sua força e não conseguindo mesmo com 

C o m o  n e g o c ia r  n a s  N o t íc ia s
a ajuda da notícia continuar na sua direção 
que vinha tomando.

Estes 3 exemplos e outros mais que 
existem, explicam também a razão pela 
qual muitos traders no passado deixaram 
de operar nas notícias.

No entanto, existem ainda algumas 
notícias que são boas para negociar, pois 
as reações do mercado a estas notícias são 
normalmente fáceis de prever.
Vamos então aprender a negociar nas 
notícias mais importantes.

1. Alterações das Taxas de Juro.
As taxas de juro diretoras para cada país 
são revistas de forma periódica variando a 
sua revisão entre 1 a 6 meses, dependendo 
do país ou região. Devemos estar atentos a 
quando existem alterações. 
Cada país usa um nome diferente para 
designar a sua taxa de juro, por exemplo, 
nos Estados Unidos é chamada de “Federal 
Funds Rate”. A Europa chama esta taxa de 
“Minimum Bid Rate”. A Austrália chama a 
taxa de “Cash Rate”. Deve estar atento às 
alterações das taxas dos diferentes países.

Quando a taxa do país em questão sobe, 
a moeda valoriza e quando a taxa desce a 
moeda desvaloriza.

Operar  nas  Not íc ias  Económicas

Como negociar nas Notícias
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Por exemplo, se a taxa americana subir, o 
dólar valoriza. À luz deste exemplo, o par 
EURUSD iria descer - porque o USD está à 
direita; mas o USDCHF iria subir - porque o 
USD está à esquerda. 

Como operar nesta notícia:
Estar atento à saída da notícia e operar 
logo, seguido a lógica explicada. Se a taxa 
sobe a moeda sobe, se a taxa desce a 
moeda desce. Colocar uma operação com 
tempo de expiração entre 4 a 12 horas. 
Idealmente a expiração deve ser para o fim 
do dia. Para ser mais simples, e seguindo o 
horário de Londres, deverá terminar entre 
as 21h00 e as 23h59 de Londres. 

Se a sua corretora não tiver operações 
para este horário, poderá ser mais cedo, 
desde que a operação tenha um tempo de 
expiração superior a 4 horas.

A imagem abaixo mostra um exemplo 
com uma subida das taxas americanas 
em que as 3 colunas com os valores 
representam: 

• à esquerda é o valor atual da subida de 
1,25%. 

• a do centro, o valor que estava previsto 
que era de 1,25%. 

• a da direita é o valor antigo antes da 
alteração que era de 1%.

Operar  nas  Not íc ias  Económicas

Como negociar nas Notícias

2 - FOMC (Federal Open Market 
Committee).
A segunda notícia é o FOMC (Federal Open 
Market Committee). 
Este importante comitê americano é 
responsável por decisões relevantes ao 
nível da economia americana, pelo que 
sempre que existem notícias dele, é 
possível que o USD seja influenciado. 
Normalmente são notícias que saem 
às quartas-feiras (1 ou 2 vezes por mês), 
por volta das 19h00 ou 19h30, horário de 
Londres.
A imagem abaixo mostra a existência de 
notícias sobre o FOMC. 

Como operar nesta notícia: 
Esperar que as notícias saírem e verificar 
como o mercado reage. 
Se houver reação forte, com uma subida 
ou descida acentuada, entramos na 
tendência com tempo de expiração para o 
fim do mercado americano (por exemplo 
1 hora depois dele fechar, o que significa 
que opera para 4 horas de expiração). 
O mercado americano fecha às 22h00,  
horário de Londres. Se não tiver nenhuma 
expiração que termine neste horário 
pode escolher uma expiração durante a 
madrugada ou mesmo para terminar na 
manhã seguinte.
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3 - Non-Farm Employment Change
A terceira notícia importante diz respeito 
à criação de novos postos de emprego nos 
Estados Unidos da América,  da folha não 
agrícola. Sai na 1ª sexta-feira de cada mês 
entre as 13h00 e as 13h30, hora de Londres. 
Os dados são referentes à criação de 
novos postos de trabalho dos sectores não 
agrícolas.
Como operar nesta notícia: 
Esperar a notícia sair e quando há uma 
diferença grande entre o previsto e o real 
(normalmente acima de 20k a 30k) entrar 
logo. 

Se ficar abaixo do previsto (ficando os 
números a vermelho) entrar na queda do 
Dólar, se a notícia for acima do previsto 
(ficando os números a verde) entra 
na valorização do dólar. Escolher uma 
operação para expirar quando fecha o 
mercado americano.
O mercado americano fecha às 22h00, 

horário de Londres, e se não tiver 
nenhuma operação que termine neste 
horário pode sempre escolher para 
terminar durante a madrugada ou durante 
a manhã seguinte.

Na imagem abaixo podemos ver que 
os Non-Farm têm 3 colunas. Os valores 
representam a criação de novos postos 
de trabalho. A coluna da esquerda é o 
valor que acabou de sair e que representa 
o Real, neste exemplo 138.000. A coluna 
do meio é o valor que estava previsto, 
181.000 neste exemplo. A coluna da direita 
é o valor do mês anterior, no exemplo, 
174.000. Quanto maior a diferença entre 
a coluna da esquerda e do meio, maior a 
volatilidade.

Neste exemplo, a criação de emprego 
ficou muito abaixo do esperado, 138 mil 
em vez dos 181 mil. Estes 43 mil empregos 
a menos que foram criados, fizeram o 
dólar desvalorizar neste dia.

Operar  nas  Not íc ias  Económicas

Como negociar nas Notícias
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4 - Conferência de Imprensa de líderes 
mundiais.

A quarta e última notícia acontece 
quando alguns dos líderes mundiais como 
Trump, Christine Lagarde - Presidente 
do Banco Central Europeu -, e outros 
líderes importantes, dão conferências de 
imprensa, acabando por influenciar os 
mercados. 

Como operar nesta notícia: 
Esperar que a conferência comece e 
verificar como o mercado reage.
Idealmente devemos esperar uns 5 a 
10 minutos para termos a certeza da 
direção do mercado. Entrar na tendência, 
se houver uma tendência clara e com 
volatilidade.
Colocar a operação com 4 a 12 horas de 
tempo de expiração, idealmente quando 
termina o mercado americano. 

O mercado americano, como já sabemos, 
fecha às 22h00 do horário de Londres e se 
não tiver nenhuma operação que termine 
neste horário pode colocar para terminar 
durante a madrugada ou na manhã 
seguinte.

A imagem abaixo mostra um exemplo de 
uma notícia referente a um discurso do 
Presidente Trump.

Estas são as 4 notícias que normalmente 
eu opero e tenho resultados, mas claro 
que há vezes que o mercado não reage ou 
reage de forma diferente ao que expliquei.

Não esqueça de que nas restantes notícias 
vermelhas deve atuar como expliquei no 
capítulo anterior sobre Como se proteger 
das Notícias Importantes. 

Operar  nas  Not íc ias  Económicas

Como negociar nas Notícias
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ITM - A estratégia
CAPÍTULO 03

Chegou a parte em que irá passar à prática. E que melhor 
forma de começar, do que com o nosso passo-a-passo 
explicativo de uma estratégia simples de entender e de pôr 
em prática? Conheça a In The Money, que abreviada fica ITM. 
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Sem dúvida que a ITM é das minhas 
estratégias preferidas. E acredito que 
também vai gostar! 

Algumas das características que esta 
estratégia tem e que me fez escolhê-la 
para lhe explicar são:
1. Pode ser utilizada em qualquer altura 

do dia (desde que não haja volatilidade 
elevada).

2. Funciona com qualquer ativo 
(utilizámo-lo com pares de Forex, tal 
como EURUSD).

3. Tempo de expiração: 120 segundos (é 
turbo, mas como é para 120 e não para 
60 segundos, está menos dependente 
do fator sorte.)

4. Pode ser utilizado com Martingale ou 
não. Antes de utilizar o Martingale, 
tenha em atenção os seus riscos. Leia 
mais sobre o Martingale aqui.

5. É fácil de usar e simples de 
compreender.

6. A taxa de sucesso é realmente boa se 
todas as regras forem respeitadas na 
negociação. 

E x p l ic a ç ã o  e  C o n fi g u r a ç ã o  d a  P la t a fo rm a  

Para explicar e aplicar esta estratégia nós 
utilizámos a plataforma da IQ Option, uma 
vez que um dos indicadores necessários 
não está disponível na maioria das outras 
plataformas de Opções Binárias.

Se quiser experimentar esta estratégia e 
não utiliza ou nem conhece a IQ Option, 
basta seguir a hiperligação, para conhecer 
a nossa opinião honesta sobre a empresa 
IQ Option. 

Depois nessa mesma página poderá 
cadastrar uma conta demo grátis na 
corretora através dos links ou botões 
existentes. 

Um trader nunca opera de 
estômago vazio.

ITM-  A estratégia

https://www.opcoesbinarias.biz/estrategias-de-opcoes-binarias/martingale/
https://www.opcoesbinarias.biz/corretoras-de-opcoes-binarias/iq-option/
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ITM-  A estratégia

Vamos continuar com a Estratégia ITM. 
Pode ver abaixo as imagens como configuro os 3 Indicadores para usar a 
Estratégia ITM:

Awesome Oscillator:

Se na página anterior aproveitou para abrir uma conta na IQ Option e agora 
está a abrir a plataforma pela primeira vez, é normal se sentir um pouco 
“perdido” e com dúvidas. Para saber como usar a plataforma IQ Option da 
forma correta, fazendo as configurações iniciais que são importantes leia 
ao artigo e assista ao vídeo que tem lá. 

E x p l ic a ç ã o  e  C o n fi g u r a ç ã o  d a  P la t a fo rm a  

https://www.opcoesbinarias.biz/estrategias-de-opcoes-binarias/ganhar-na-iq-option/
https://www.opcoesbinarias.biz/iq-option/como-usar-a-plataforma-iq-option/
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ITM-  A estratégia

Oscilador Estocástico:

E x p l ic a ç ã o  e  C o n fi g u r a ç ã o  d a  P la t a fo rm a  
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ITM-  A estratégia

Bandas de Bollinger:

E x p l ic a ç ã o  e  C o n fi g u r a ç ã o  d a  P la t a fo rm a  
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Depois de ter definido os indicadores 
como eu expliquei nas páginas anteriores, 
vou explicar as regras que têm de 
acontecer para colocar uma operação. 

Os gráficos devem utilizar velas de 1 
minuto. Terá de ir ao canto inferior direito e 
clicar em “Tipo de Gráfico”, definindo para 
velas. Depois, no ícone imediatamente 
abaixo indicado “Período da Vela”, escolha 
1 minuto.

Após esta configuração, tenha em atenção 
as regras que deve seguir para realizar 
uma operação utilizando a Estratégia ITM:

1ª Regra – As velas (usar gráfico de velas) 
devem estar a tocar/quebrar as bandas de 
Bollinger. Se estiverem em movimento 
de descida, a tocar na linha vermelha, 
se estiverem em movimento de subida, 
a tocar na linha verde. Podem tocar, ou 
podem quebrar as bandas, é a mesma 
coisa.

2ª Regra – O Oscilador Estocástico deve 
estar nos valores sobre-comprado ou 
sobre-vendido, o que significa que a linha 
azul estocástica deve estar a tocar no 
ponto 92 ou ponto 8.

3ª Regra – A vela do Awesome Oscilator 
(AO) tem de “nascer” na direcção oposta. 
Se as velas estavam a subir temos de ter 
uma vela que nasça para baixo, ou ao 
contrário. Não importa a cor da vela, se é 

verde ou se é vermelha, mas interessa sim 
se tem um movimento contrário ao da 
última vela.

Quando as 3 regras acontecem ao mesmo 
tempo (a vela quebra as Bandas de 
Bollinger e a Stochastic está no limite 
dos 92 (entramos em PUT/BAIXO) ou 8 
(entramos em CALL/CIMA), e a vela do 
AO estar a nascer em sentido contrário 
às velas anteriores, aí colocamos uma 
operação. Mas temos de ter as 3 regras a 
acontecer ao mesmo tempo.

a) As entradas são para 2 minutos. 
Entramos para 2 minutos porque 
cada oscilação máxima e minima da 
Stochastic varia entre 5 a 12 minutos em 
média, assim com 2 minutos se usarmos 
martingale temos um total de 6 minutos 
para podermos ganhar uma operação 
recuperando as perdas anteriores. Nos 
cursos é explicado melhor esta regra 
quese pode aplicar noutras estratégias.

b) Se perdermos, podemos reentrar 
novamente quando as regras voltarem 
a acontecer com Martingale (por vezes 
é logo no minuto seguinte, outras vezes 
demora até uns 5 minutos para as 3 regras 
voltarem a acontecer ao mesmo tempo).

c) Podemos entrar até 3 vezes (uma no 
valor normal e mais 2 em Martingale). 
Se perdermos as 3 seguidas paramos e 
voltamos apenas no dia seguinte.

ITM-  A estratégia

E x p l ic a ç ã o  e  C o n fi g u r a ç ã o  d a  P la t a fo rm a  
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Envio de Sinais
de Opções Binárias 

via Telegram

CAPÍTULO 04

O Telegram tornou-se uma das formas mais comuns para o 
envio de sinais de Opções Binárias e Forex. Saiba como este 
sistema pode ser um auxílio precioso na obtenção de mais 
operações vencedoras.
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Se “sinais de opções binárias” não lhe diz 
nada, começo por explicar o que são e 
porque muitos traders procuram este tipo 
de serviço. 

Os Sinais de Opções Binárias, que podem 
ser enviados por email, SMS ou aplicativos 
diversos, são indicações futuras para onde 
o mercado se irá mover, baseadas em 
análises de vários fatores e indicadores. 

Normalmente cada sinal contém todas 
as informações necessárias para poder 
colocar uma operação.

Com os dados que recebe, entra na sua 
conta na plataforma financeira e coloca 
a operação, respeitando os diretivas que 
vêm no sinal que por norma será o ativo a 
negociar, a direção a tomar (cima ou baixo) 
e tempo de expiração para a operação. 
Naturalmente que a decisão de colocar, ou 
não, a operação é inteiramente sua. Você 
tem sempre algum tempo para analisar o 
mercado e decidir se quer entrar ou não. 

Atualmente, uma das maneiras mais 
usadas para enviar sinais de opções 
binárias é por meio de canais do Telegram.

O canal que abaixo lhe vamos indicar 
envia não só sinais de Opções Binárias, 
mas também envia sinais de Forex, o que 
significa que você receberá sinais binários 
e de Forex.

Cada sinal vem com uma etiqueta.
Os Sinais de Opções Binárias têm este 
aspecto:  
“Name: Binary Signals: 5 Min. Expira. Time”.

Os sinais de Forex têm este aspecto: 
“Name: Forex Signals.”

Por enquanto, e à data da escrita deste 
livro digital, os sinais desse canal eram 
gratuitos.
Lembre-se de que você deve analisar os 
sinais recebidos antes de colocá-los e que 
a responsabilidade pelo uso dos sinais é 
sua, portanto, você deve sempre usá-los 
com sabedoria.

Algumas perguntas que talvez tenha, 
sobre este tipo de sinais: 

- “Quanto tempo tenho para colocar um 
sinal?” 
Isso é quase o mesmo que perguntar qual 
o tempo de expiração do sinal. Estes sinais 
funcionam para 5 minutos de tempo de 
expiração, portanto terá de agir rápido. 

- “Quantos Sinais chegam por dia?”
Depende do mercado e das condições de 
cada dia. Podem existir 20 sinais em um 
dia, e no outro não haver nenhum. Em 
média serão cerca de 10 sinais diários, caso 
o mercado esteja normal.

Sinais  de Opções  Binár ias

S in a is  d e  O p ç õ e s  B in á r ia s

https://www.opcoesbinarias.biz/sinais-de-opcoes-binarias/
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- “A que horas pode chegar um Sinal?”
O sistema funciona de domingo 22h GTM 
a sexta-feira 22h GTM. Assim, você pode 
receber um sinal a qualquer momento 
entre domingo e sexta-feira.
E como esses sinais funcionam por um 
tempo de expiração de 5 minutos, você 
pode obtê-lo a cada 5 minutos (exemplo: 
2h05, 2h10, 21h25, etc., etc.).

- “O sinal que chegou tem um fuso 
horário diferente do meu, como faço?”
Cada sinal mostra a hora do servidor de 
onde o sinal é enviado. Exemplo (Horário: 
2020.06.23 15:20).
Esse tempo não é importante. A única 
coisa que você precisa focar é quando 
chega no Telegram. Quando chegar, você 
precisa verificar o preço de ativo atual e o 
preço a que o sinal saiu (e todas as outras 
verificações, conforme já foi explicado).
Portanto, se você acabou de ver um sinal 
que chegou agora, mostrando Hora: 
2020.06.23 15:20, mas sua hora local é 12:20, 
isso não é importante.
Importa apenas ter as notificações 
ativadas, ver cada sinal chegando e depois 
analisá-lo e colocá-lo, caso você decida 
usá-lo.

- “Como configurar o tempo de 
expiração?”
Como esses Sinais de opções binárias 
funcionam para 5 minutos, você deve 
tentar definir um tempo de expiração para 
5 minutos.
Alguns corretores permitem que você 
configure uma expiração fixa de 5 
minutos.
Outros, como a IQ Option, fornecerão o 
final da vela de 5 minutos, o que significa 
que o sinal será por 4 minutos e alguns 
segundos (já que leva pelo menos 30 
segundos para o sinal chegar e ser 
verificado por você).
Nesse caso, o ideal é usar uma corretora 
que permita definir o final da vela de 5 
minutos  - como é o caso da IQ Option - e 
não da negociação fixa de 5 minutos.
Se não tiver bons resultados com a sua 
corretora, experimente abrir uma conta 
de treinamento na IQ Option e testar. 
Pode abrir uma acedendo a esta página e 
clicando nos url de cadastro. 

- “Qual a taxa de acerto dos Sinais?”
Pode variar muito de dia para dia e de 
pessoa para pessoa. Isso ocorre porque 
o verdadeiro fator vencedor é a maneira 
como você analisa o sinal e se o coloca 
corretamente, respeitando o preço do 
ativo (strike price), o tempo de expiração, 
etc.

Sinais  de Opções  Binár ias

S in a is  d e  O p ç õ e s  B in á r ia s

https://www.opcoesbinarias.biz/corretoras-de-opcoes-binarias/iq-option/
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- “Se eu perder um sinal devo usar 
Martingale no sinal seguinte?”
O uso de martingale depende de você, 
mas em condições normais, no mercado, 
não há mais de 3 ou 4 perdas seguidas e, 
por isso, os traders usam martingale.
É importante entender como o Martingale 
funciona e quais seus riscos. Leia mas 
sobre Martingale aqui. 

- “Como posso aumentar a taxa de acerto 
dos sinais?”
Aprendendo a ler as condições do 
mercado e os gráficos.
Existe um video nos tutoriais que dá dicas 
preciosas para ajudar a analisar os Sinais, 
pode assistir clicando aqui.

- “Como que eu sei quando chega o 
próximo sinal?”
Os sinais são enviados mediante uma 
análise do mercado e dos gráficos. Não 
é um mero palpite do que o mercado 
pode fazer, mas decorre de uma análise 
de vários fatores e indicadores. Por esse 
motivo, e como ninguém tem uma bola 
mágica para adivinhar o que o mercado 
fará no futuro, a única maneira possível 
é ver a evolução do mercado e agir 
rapidamente, enviando o sinal o mais 
rápido possível. Por isso, nunca podemos 
saber quando será o próximo Sinal.

 

Sinais  de Opções  Binár ias

Clique na imagem abaixo para abrir o 
Telegram e aderir ao Canal que oferece 
Sinais Gratuitos. Precisa de ter uma conta 
de Telegram já criada:

 

Caso não consiga, ou prefira utilizar um 
dispositivo que leia códigos QR, leia o 
código abaixo: 

 

Se continuar a ter dificuldades, apenas 
clique no url abaixo para abrir o Telegram 
e aceder ao Canal:
https://t.me/Forex_Robots_Signals

S in a is  d e  O p ç õ e s  B in á r ia s

https://www.opcoesbinarias.biz/estrategias-de-opcoes-binarias/martingale/
https://www.opcoesbinarias.biz/sinais-de-opcoes-binarias/
https://t.me/Forex_Robots_Signals
https://t.me/Forex_Robots_Signals


54Todo o conteúdo é propriedade do site opcoesbinarias.biz  | 

O curso que acaba de concluir é mais uma 
etapa no aprendizado de Opções Binárias.

Lembre que além dos conhecimentos é 
importante a disciplina.

Saiba ainda que só com tempo, e muita 
prática irá conseguir ter a experiência 
suficiente para conhecer o mercado e como 
ele funciona.

Isso só se consegue com muito trabalho, 
dedicação e muitas horas negociando.

É normal no início ter perdas, mesmo que 
faça tudo bem, mesmo que tenha uma boa 
estratégia.

Todos os traders têm perdas no início, pois 
esta falta de experiência leva a que cometa 
erros, mesmo que ache que fez tudo bem.

Não desanime.

C o n c lu s ã o
Conclusão

Mantenha o foco, mantenha a fé e a 
confança de que você é capaz e vai 
conseguir. Continue acreditando em você.

Todos os traders que hoje são 
profissionais passaram pelo início, 
com mais perdas do que ganhos, com 
contas quebradas, tudo isso faz parte 
do processo de evolução até chegar a 
profissional.
Uns levam meses e outros anos, até 
terem os conhecimentos e a experiência 
para obterem os resultados de forma 
consistente.

Mas todos trabalham de forma séria, com 
dedicação e com disciplina.

Espero que você seja um destes e que 
no futuro possa dizer que este curso o 
ajudou a se tornar um trader profissional.

Votos de sucesso!
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Em baixo tem a lista do Glossário completo 
de Opções Binárias.

Fique a conhecer todos os termos usados 
neste mercado e o que significam cada um.

0-9
60 segundos – o tipo de opções binárias, 
em que você deve prever a movimentação 
em um curto prazo, 60 segundos depois da 
opção de compra.

A
Análise – Um método de se chegar a uma 
decisão de investimento experiente. Os dois 
principais métodos de análise são a análise 
fundamental e análise técnica.

At the money – uma situação em que o pre-
ço da opção da data de validade é idêntico 
ao preço de abertura. Nesse caso, o mon-
tante do investimento do negociante será 
devolvido.

Ativos – O item de valor que está na base da 
opção binária.

B
Bear Market – A condição do mercado em 
qualquer ativo em que o ativo continua a 
diminuir de valor ao longo de um período 
de tempo substancial.

Binária – o tipo das opções, onde a sua ta-
refa principal é fazer a previsão correta da 
movimentação do preço, seja ela para cima 

ou para baixo em um dado período de 
tempo.

Breakout – Em análise técnica, quando 
um ativo atinge um nível de resistência e, 
em seguida, rompe-lo, indicando tanto o 
entusiasmo do investidor para comprar 
o ativo. Ele também pode ser usado para 
indicar uma grave perda de confiança dos 
investidores, o preço sai do nível de su-
porte.

Bull Market – Um aumento de curto ou 
longo prazo, no valor de um ativo, as clas-
ses de activos, ou a economia global.

Buy me out – uma característica especial 
disponível na plataforma de negociação, 
que permite que o negociante vende a 
sua opção até um certo ponto antes da 
data de validade.

C
Calendário Económico – A programação 
de anúncios oficiais sobre a economia, 
aspectos da economia, as expectativas de 
negócios, os lucros de negócios, etc. Estes 
anúncios podem ser feitos pelo governo, 
o Banco Central, ou empresas-negociadas 
publicamente.

Call – o tipo de opções binárias, em que o 
negociante prevê que o preço na data de 
validade será maior que o preço em exer-
cício da opção.



58Todo o conteúdo é propriedade do site opcoesbinarias.biz  | 

Glossário
Glossár io

Classe de ativos – Existem quatro classes de 
binários opções de ativos: índices, taxas de 
câmbio, ações e commodities.

Commodities – Um ativo físico em oposição 
a um papel ativo. Ouro, prata, milho etc, são 
commodities. Os “valores” de índices, ações 
ou moedas são ativos de papel.

D
Data de validade / Expiração – a data e hora 
em que a opção binária expira e o investi-
mento é executado.

Dinheiro da opção (taxa) – o montante do 
dinheiro investido em uma opção binária 
em particular.

Double up – uma característica especial dis-
ponível na plataforma de negociação, que 
permite que o negociante sobre os seus 
investimentos.

E
Encerramento antecipado – A capacidade 
do comerciante, nos termos do contrato, 
para fechar a opção antes do termo. Isto 
também é chamado o sistema americano.

Expiração – No momento em que termina o 
período de opção.

I
In the Money – uma situação, em que a 
previsão do negociante é bem sucedida e a 
opção gera lucro.

L
Longo prazo – o tipo de opções binárias, 
em que você deve prever a movimenta-
ção do preço a longo prazo (a partir de 3 
dias).

O
Out of the Money – uma situação, em que 
o preço é registrado a um valor menor 
na data de validade do que o negociante 
previu. Nesse caso, o negociante perde os 
seus investimentos.

P
Plataforma – O software utilizado pela 
corretora para facilitar binário rápido, fácil 
e segura a negociação de opções.

Preço na validade – o preço do ativo na 
data de validade.

Put – o tipo de opções binárias, em que o 
negociante prevê que o preço na data de 
validade será menor do que o preço em 
exercício da opção.

R
Rollover – uma característica especial 
disponível na plataforma de negociação, 
que permite prolongar a sua posição até 
a próxima data de validade, caso isso seja 
possível.
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T
Tempo de validade – O tempo restante até o 
período de opção termina.

Tipos de ativo – tipos de ativos subjacentes 
disponíveis para negociação nas platafor-
mas.

V
Validade Preço – O valor do ativo na data do 
vencimento.

Valor Patrimonial – Este é o valor do ativo 
em um dado momento.

Volatilidade – Refere-se o quão grande são 
as oscilações diárias entre altos e baixos. 
Também pode se referir a mudanças dentro 
de negociação de um dia.


