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APRESENTAÇÃO

Sobre nós
A DSP trader é 
uma empresa que 
visa fornecer os 
melhores conteúdos 
educacionais 
relacionados a 
operações no 
mercado financeiro; 
especificamente 
operações de curto 
prazo, no intra day 
(compra e venda de 
ativos e derivativos 
no mesmo dia). Com 
isso, apresentar aos 
nossos clientes uma 
nova forma de ganhar 
dinheiro.
Nosso foco é em 
Contrato de Dólar 
ou Mini Dólar 
por questões de 
aprofundamento em 
variáveis estruturais 
do ativo/derivativo. 
Mas com as técnicas 
apresentadas é 
possível operar 
qualquer mercado 
do mundo, desde 
que seja bolsa 
centralizada.

Fundador
David Peixoto
Trader Independente 
(Especialista em Dólar 
Futuro) e Professor de 
Day Trade;
Formado em 
Engenharia 
Mecatrônica e 
Pós Graduado em 
Gerenciamento 
de Projetos pela 
FGV, abandonou a 
carreira profissional 
em 2016 para viver 
exclusivamente do 
mercado financeiro.
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BOLSA DE VALORES

MERCADO À VISTA X MERCADO FUTURO

BOLSA CENTRALIZADA X DESCENTRALIZADA

Ambiente de negociação no qual investidores e 
especuladores podem comprar ou vender seus títulos 
emitidos por empresas, sejam elas com capitais 
públicos, mistos ou privados.

À vista – negociação de ativos patrimoniais que não se 
perdem com o tempo; comprador realiza o pagamento 
e o vendedor entrega as ações. NÃO há data de 
vencimento para os ativos. (Ex.: ações e cotas de fundos 
imobiliários)

Futuro – negociação de ativos que servem de proteção 
contra as oscilações de preço de outros tipos de 
investimentos; a maioria ligada ao mercado à vista. 
Ativos/derivativos possuem data de vencimento.
(Ex.: contrato futuro de dólar e índice de bolsa)

Centralizada – Contraparte diretamente outro player 
PF ou PJ. TODOS os participantes enxergam a mesma 
informação sobre o ativo. Corretora simplesmente o 
intermediador. (Total transparência nas informações)

Descentralizada – Corretora assume o papel da 
contraparte. Os participantes enxergam mercado por 
camadas. Cliente NÃO negocia com cliente. (Ex.: Forex 
de Varejo)

Para ambos, os preços são formados em pregão de 
negociação realizados no sistema eletrônico da Bolsa.
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BOLSA BRASILEIRA – B3

B3 – Brasil, Bolsa e Balcão – Resultado da fusão de 
duas grandes empresas:

Entidade autorreguladora que opera sob supervisão 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); sediada na 
cidade de São Paulo, nossa bolsa é praticamente um 
monopólio no Brasil – não há nenhuma outra bolsa 
concorrente.

Recursos financeiros
Atrelados a renda variável

Recursos financeiros
Atrelados a renda fixa

BM&FBovespa Cetip
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MODALIDADES

Buy and Hold (Position) – Mindset de investidor; 
compra um ativo visando o longo prazo, com o objetivo 
de se tornar até mesmo sócio da empresa ou lucrar 
com a valorização depois de meses ou anos.

Swing Trade – Compra (venda) de um ativo/derivativo 
com o intuito de vender (comprar) em outro dia ou até 
semanas.

Day Trade – Compra e venda de determinado ativo/
derivativo no mesmo dia, podendo a operação durar 
horas, minutos ou até mesmo segundos. (operações 
mais rápidas – de segundos ou até 5 minutos – 
também são conhecidas como Scalping)

Mindset de Investidor - COLOCA dinheiro no mercado, 
visando rentabilizar capital no longo prazo;

Mindset de Day Trader - TIRA dinheiro do mercado 
no curto prazo, visando ter metas diárias e mensais 
como fonte de renda, podendo ser renda primária ou 
secundária.

Nosso objetivo é ter o mercado financeiro como 
PROFISSÃO, portanto iremos focar na modalidade 
de DAY TRADE.
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CONTRATO FUTURO DE DÓLAR

Negociado em bolsa e com data de vencimento 
previamente definida, é um ativo financeiro que deriva 
do dólar à vista (comercial), por isso também chamado 
de derivativo.
Foi criado com o objetivo de proteger o institucional da 
variação cambial – empresas/produtores que tenham 
recebíveis em dólares dos EUA ou empresas que 
tenham exposição para pagamentos futuros na moeda.

Por que operar contrato de dólar? Um dos ativos mais 
líquidos da B3.

Instituições têm a necessidade de se posicionar em 
dólar para: se proteger, investir ou apenas especular.
Isso promove grande divergência de opinião 
e consequentemente ALTA VOLATILIDADE. 
(oportunidades para o pequeno/grande especulador, 
afinal são essas oscilações que os day traders procuram 
durante o dia para ganhar dinheiro).
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O dólar futuro possui dois ativos negociados em BM&F: 
o Dólar Padrão, também conhecido como Cheio, e o 
Mini Dólar.

Dólar Padrão/Cheio
Cada contrato equivale U$ 50.000,00; porém é 
negociado apenas em múltiplos de 5 contratos;

   1 LOTE = 5 Contratos = U$ 250.000,00

Ativo onde os grandes participantes atuam, sendo então 
o principal.

Mini Contrato de Dólar
Cada contrato equivale U$ 10.000,00; diferente do 
contrato padrão, o mini pode ser negociado a partir de 
1 contrato;

   1 LOTE = 1 Contrato = U$ 10.000,00

Criado para facilitar o acesso ao pequeno investidor, 
pelo fato de ter valor nominal menor.

A cotação no mercado futuro se dá por U$ 1.000,00.

   EXEMPLO

   Se cotação = 5.250,00; (U$ 1.000,00 = R$ 5.250,00)
   Então U$ 1,00 (dólar futuro) = R$ 5,25

Variação do Tick:
(Tick é a unidade mínima de oscilação de um ativo – no 
caso do dólar = 0,5 ponto)

Dólar Padrão/Cheio – 0,5 ponto = R$ 125,00;

Mini – 0,5 ponto = R$ 5,00;

PADRÃO (CHEIO) X MINI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CODIFICAÇÃO E 
VENCIMENTO

Sempre operamos o 
contrato futuro do mês 
seguinte (de maior 
liquidez), e esse vence no 
ÚLTIMO DIA ÚTIL do mês.

LETRA VENCIMENTO

F Janeiro

G Fevereiro

H Março

J Abril

K Maio

M Junho

N Julho

Q Agosto

U Setembro

V Outubro

X Novembro

Z Dezembro

mês do vencimento corrente

Exemplo: DOLU20
Contrato de setembro de 
2020, que será operado

em agosto.

Exemplo: WDOU20

Padrão/Cheio
DOL + LETRA + ANO

Mini
WDO + LETRA + ANO



10

MARGEM DE GARANTIA E ALAVANCAGEM

Para negociar um ativo/derivativo, não há necessidade 
de ter todo seu valor correspondente.

Margem de Garantia – valor mínimo exigido pela 
Bolsa, equivalente a um percentual do volume total do 
ativo/derivativo, para que você possa negociá-lo em 
operações no day trade.

Alavancagem – sendo uma das principais vantagens 
do day trade, é uma espécie de “crédito” colocado à 
disposição do cliente, para que ele consiga negociar 
determinado ativo/derivativo mesmo não tendo o 
valor total exigido pela bolsa; a diferença é que esse 
“crédito” é fornecido pela corretora (intermediador da 
negociação), não pela bolsa.

Ao operar alavancado, você potencializa as chances de 
ter alta rentabilidade, porém, também corre o risco do 
seu prejuízo aumentar proporcionalmente. Portanto, é 
preciso ter prudência.

Para saber o valor exato da margem exigida pela 
corretora para cada ativo/derivativo, deve-se checar 
com a própria instituição.

Nota: Valores de garantia podem ser em dinheiro, 
títulos públicos, ações, cotas de fundo de investimento, 
títulos privados ou ouro.
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COMO COMEÇAR?

Toda ordem, seja de PF ou PJ, passa obrigatoriamente 
por uma corretora (correspondente de negociação) até 
chegar à bolsa e ser registrada. 

Segue alguns exemplos:
XP Investimentos, Capital Markets, Nova Futura, Modal, 
BTG, Genial, Clear, Rico, Easynvest, etc.

De acordo as resposta do questionário do seu primeiro 
acesso, você será classificado em um determinado tipo 
de perfil: conservador, moderado ou agressivo.
A modalidade Day Trade só estará disponível para perfil 
agressivo.

CONTA CORRETORA

Preenchimento dos 
dados pessoais

1º acesso
Preencher questionário

Alocação de Recursos
(para Day Trade)

Abertura de Conta
(gratuito)

E-mail com
Login e Senha

Transferir Dinheiro 
para Conta Corretora
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PLATAFORMAS

Por se tratar de uma profissão, no day trade é 
recomendado a utilização de uma plataforma com 
ferramentas de análise, seja gráfica ou de fluxo de 
ordens, para tomada de decisão.
Essas plataformas podem ser pagas ou gratuitas, de 
acordo a escolha do cliente.

As mais usadas do mercado são: Profirchart (Pro, Plus 
e One), Tryd e Metatrader 5.
Para fazer o download, basta entrar na corretora 
e checar as opções nas ferramentas de análise 
(Plataformas).
Com essas plataformas existe a possibilidade de, além 
de trabalhar em conta real, poder operar em conta 
simuladora (dinheiro fictício na fase de aprendizagem).
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ANÁLISE TÉCNICA

A forma mais comum de analisar o mercado no curto 
prazo é através de gráficos temporal, que tem como base 
a movimentação dos preços no passado, com padrões 
de comportamento que podem se repetir no futuro.
Mesmo sabendo que o mercado é muito mais que um 
simples padrão gráfico, ou até mesmo de fluxo – não 
que os padrões não funcionam – mas o importante é 
entender o fundamento por trás dos preços (metajogo), 
vamos conhecer um pouco sobre essas vertentes.

Método de análise que utiliza movimentos básicos do 
preço e seu comportamento, considerando até mesmo 
padrões psicológicos dos investidores.
Imagine um determinado ponto que, ao ser superado 
o mercado fez um movimento de alta; caso o preço do 
ativo retorne aquela faixa, os investidores (participantes 
do mercado) irão se lembrar de que aquele é um 
preço importante, onde possíveis compras poderão ser 
realizadas novamente. Isso seria a memória de preço.
Nessa forma de análise o uso de indicadores não se faz 
necessário.

PRICE ACTION
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CANDLESTICK

CANDLE DE ALTA

Conhecendo os padrões:

CANDLE DE BAIXA

Máximo MáximoSombra
superior

Corpo

Sombra
inferior

Fechamento

FechamentoAbertura

Abertura

Mínimo Mínimo

Esses padrões são encontrados no gráfico temporal, ou 
seja, o fator determinante para mudança do candle
é o tempo.

Exemplo: gráfico de 5 minutos – cada candle representa 
5 minutos.

Quanto maior o tempo (período) do gráfico em análise, 
mais macro será a análise.

Também conhecido como vela, essa ferramenta foi criada 
no Japão, com o intuito de facilitar a visão gráfica do 
mercado.
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FIGURAS

Para identificar movimentos seguintes (seja de 
continuidade ou reversão), uma das análises de 
comportamento de preço é baseada em figuras.

Conhecendo os padrões:

É comum, além dos padrões relacionados acima, associar 
indicadores técnicos para identificar a tendência, ou até a 
falta dela, no mercado.

Os mais comuns são:
- Médias móveis;
- Bandas de Bollinger;
- OBV;
- MACD.
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TEORIA DE DOW

Criada há mais de cem anos por Charles Dow – fundador 
do “Wall Street Journal” e também criador do índice Dow 
Jones – é até hoje a base da Análise Técnica.

Pontos Principais:
1) Os preços descontam tudo – notícias, eventos, 
catástrofes naturais, etc;
2) O mercado se move pelas tendências, sendo: primária, 
secundária e terciária;
3) A reversão de tendência deve ser acompanhada por 
grande volume de negociação.

Conhecendo os comportamentos do mercado:

Tendências são desdobradas em 3 fases: primária (de 
prazo mais longo), secundária (médio prazo) e terciária 
(curto prazo).

Lateralização ou Consolidação
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LINHAS DE TENDÊNCIA

SUPORTES E RESISTÊNCIAS

Uma das formas de identificar a tendência de um 
ativo é ligando os topos e/ou fundos formados 
consecutivamente.

São regiões de grande disputa entre compradores/
vendedores, gerando dificuldade do preço se mover 
para baixo no caso de suporte, ou para cima no caso de 
resistência.

Uma resistência, assim que superada (rompimento), se 
torna em um suporte; isso também vale para o suporte 
(vira resistência quando o preço cede).

Quanto mais vezes a região for testada sem romper, mais 
forte se torna o determinado preço (mostra capacidade 
de reversão dos movimentos).

O toque nessas linhas ou seu rompimento gera 
oportunidades de entradas.
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TAPE READING

Também conhecido como “Leitura de Fluxo”, consiste em 
interpretar o mercado com objetividade e perspectiva 
coletiva (variáveis que tem causa real com a interação dos 
preços).

É natural no início acharmos que o mercado se move 
por conta de um padrão de candle/figura, mas o que de 
fato geram essas oscilações é a urgência/necessidade 
de grandes players (participantes) se posicionarem ou 
desfazerem das suas posições – oferta/demanda.

Ferramentas gráficas até nos dão ótimas referências com 
relação a zonas de proteção (regiões que o mercado 
respeita), mas não deixa de ser uma visão panorâmica do 
que já se passou – necessário entender o FUNDAMENTO 
por trás de cada figura.

Algumas informações que você NÃO encontra com 
precisão apenas em ferramentas gráficas:
- Como foi o movimento do preço dentro do candle;
- Quanto tempo de fato o mercado ficou em
determinado preço;
- Quem está comprando e vendendo;
- Quem está com mais urgência – comprador
ou vendedor;
- Que tipo de participante está negociando no momento 
(institucional ou não);
- Qual tamanho dos negócios que estão sendo realizados;
- Posição do participante ao longo do dia – está 
aumentando ou diminuindo;
- Quantidade de ofertas (compra e venda) disponível
no mercado – liquidez.

Vamos conhecer as principais ferramentas de Tape 
Reading, que podem nos auxiliar nas respostas para 
essas perguntas.
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BOOK – OFERTAS/PREÇOS

HISTÓRICO DE NEGÓCIOS
– COMPLETO/ORDEM ORIGINAL

Nos mostra as intenções de compra e venda dos 
participantes (players) do mercado.

Nos mostra de forma detalhada os negócios realizados 
entre os participantes (players) do mercado.

Qtde

Qtde
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VOLUME AT PRICE

POSIÇÃO DAS CORRETORAS

Nos mostra o volume (quantidade de contratos) 
negociado em cada nível de preço.

Mostra a posição da corretora e a evolução dessa posição 
ao longo do tempo. 

Ferramenta também pode ser configurada por período.
(diário, 5 minutos, 30 minutos, etc)

Ferramenta também pode ser configurada por período.
(diário, 5 minutos, 30 minutos, etc)

Qtd.

Price:
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MODELO BÁSICO PARA LEITURA DE FLUXO

Principais perguntas:

- Estão tomando ou batendo?
Tomar = comprar/ bater = vender.

- Quanto?
Lotes grandes ou pequenos.

- Qual o tempo entre os negócios?
Rápido ou lento.

- Quem está com urgência?
Comprador ou vendedor.

- Qual região tem proteção?
Possível suporte/resistência.
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PARTICULARIDADE DO ATIVO

Falando especificamente do contrato de dólar, por 
se tratar de um mercado de maioria interbancária, é 
fundamental ter boas estratégias e entender a dinâmica 
dos grandes participantes.
Interpretações gráficas e leituras de fluxos podem 
ser complementadas pelos motivadores desses 
comportamentos. Assim você se tornará um profissional 
capaz de sobreviver em QUALQUER fase do mercado.
Entenda como se forma o “quebra-cabeça”.

Variáveis

Ptax – Taxa calculada pelo Banco Central - média 
aritmética das cotações de dólar comercial informadas 
pelos dealers (instituições financeiras autorizadas) em 4 
diferentes períodos do dia: 10h, 11h, 12h e 13h;
Macro Faixa – Faixas de períodos maiores como: 
semanas, meses e até anos;
Micro Faixa – Faixas de períodos menores, relacionadas 
ao dia;
Leitura Macro Econômica – Análise do momento 
econômico dentro do panorama nacional/mundial.

Indicadores

SELIC – Taxa básica de juros nacional (decidida em 
reunião do COPOM);
FOMC/FED – Decisão da taxa básica de juros da 
economia Norte-Americana;
IPCA – Índice oficial de inflação no país (uma das variáveis 
analisadas pelo BC para alteração da taxa básica 
de juros);
SWAPS/Leilões de Linha/Taxações (iof) – Fatores que 
influenciam diretamente o valor do câmbio.
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DESENVOLVIMENTO COMPORTAMENTAL

Foque primeiramente no aprendizado e esqueça dinheiro; 
para chegar ao sucesso será necessário passar pelo 
processo. Portanto, tenha paciência.

 - Vou ser livre, sem chefe e poder trabalhar o horário que 
quiser (fascinação);
- Desânimo com o passar dos dias; cobrança por não ter 
alcançado os resultados desejados;
- A dúvida começa a “bater”; (será que isso existe, é 
possível?)
- Realiza vários cursos, mas não foca em nenhum; 
acredita em call e gurus do mercado;
- A família recomenda que procure um emprego;
- O tempo vai se passando e esse processo se repete 
(cursos, gurus do mercado, família recomenda um novo 
emprego, etc).

- Para se profissionalizar em qualquer profissão são ANOS 
de preparação;
- A guerra NÃO É de você contra os outros, mas sim de 
você contra você mesmo;
- Tenha domínio do seu patrimônio, saiba claramente o 
quanto pode arriscar e o que é possível ter de lucro;
- Planeje suas operações e estabeleça suas margens;
- Esse é o seu negócio, você é um empreendedor; então 
faça planejamento diário, semanal, mensal e até anual;
- A consistência é um estado mental, portanto não 
busque o dia perfeito ou se iluda com ele; trabalhe para 
gerar uma média lucrativa, independentemente do seu 
melhor ou pior dia;
- Somente tendo uma mente treinada, controlando 
seus gatilhos e trabalhando de forma dedicada, você se 
manterá no time dos vencedores.

Mindset

INÍCIO ERRADO

INÍCIO CERTO
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DICAS - TRADER FULL TIME

Se a sua meta é se tornar um trader em tempo integral, 
ou seja, abandonar o seu atual emprego e ter a Bolsa 
de Valores como a sua principal fonte de renda, saiba 
que isso só será possível quando você conseguir aplicar 
de forma sistemática seu operacional, sem ter medos e 
dúvidas, com total domínio de suas emoções para seguir 
a risca seu gerenciamento de risco. Portanto, respeite
seu processo:

- A persistência é o que diferencia os vencedores dos que 
perecem no caminho;

- Pratique diariamente o exercício de acreditar em si mesmo;

- Não seja eufórico na vitória, nem depressivo na derrota;

- Tenha consciência que nunca é tarde para aprender;

- No mercado, O SIMPLES SEMPRE VENCE.

Recomendações de Livros

Trading In The Zone - Mark Douglas

Os Axiomas de Zurique – Max Gunther

O Poder do Hábito – Charles Duhigg



25

www.dsptrader.com.br

DSP Trader - David Peixoto

DSP Trader

davidpeixoto.dsp


