
 



INTRODUÇÃO
Você já se sentiu confuso por não saber o que fazer ao 
analisar um gráfico?

Já perdeu dinheiro e se sentiu frustrado por conta de não 
saber o que estava fazendo?

Já pensou em desistir por não conseguir entender como 
tudo isso funciona?

Se já se sentiu assim quer dizer que você sofre com falta 
de clareza. E é exatamente por isso que eu resolvi escrever 
esse manual.

Se você colocar o que te ensino aqui em prática você vai 
aprender como eliminar a confusão da sua frente, conse-
guindo ter mais clareza e direção nas suas análises para 
dessa maneira ter resultados cada vez maiores e melho-
res.

Mas antes de mais nada sugiro que se ainda não tiver 
conta em uma corretora, abra uma conta simulação para 
treinar o que vai aprender aqui seguindo esses dois pas-
sos abaixo:

Primeiro: Abra sua conta na corretora que eu opero no 
mercado internacional apertando aqui.

E se você quer operar no mercado nacional, abra conta 
na corretora que eu opero aqui no Brasil apertando aqui.

https://bit.ly/contaxtb-ebook
https://bit.ly/contagenial-ebook


Segundo: Aperte nos links abaixo para assistir dois vídeos 
tutoriais que vão te ajudar com o passo a passo de como 
abrir conta nessas corretoras:

Como Abrir Conta na XTB:
aperte aqui para ver o vídeo.

Como Abrir Conta na Genial:
aperte aqui para ver o vídeo.

Ao abrir sua conta por esses links seguindo o passo a 
passo ensinado, você garante acesso à um suporte 
exclusivo dentro dessas corretoras.

Agora que já seguiu esses passos, chegou a hora de es-
tudar e aplicar o conteúdo valioso que preparei pra você 
aqui nesse manual.

Bora multiplicar!

Guilherme Cardoso
@otraderquemultiplica

https://vimeo.com/489277124 
https://bit.ly/abrirconta-xtb
https://bit.ly/abrirconta-genial
https://bit.ly/igotm-ebook
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C A P Í T U L O  1

O MERCADO
´´ESTA TE CONTANDO UMA

HISTORIA´



Capítulo 1: O mercado está te
contando uma história

Uma das coisas que mais atrapalham o trader de obter 
consistência é o fato de negligenciar o que é simples. Não 
só no trading como na vida, as coisas mais óbvias, mais 
simples, são as que mais geram resultados.

Nesse ebook eu vou te apresentar conceitos que farão com 
que você tenha muito mais clareza ao analisar o gráfico de 
um ativo a partir desse entendimento.

Nada acontece de forma aleatória, principalmente no mer-
cado. O preço não muda de direção sem sentido, ele está 
sempre buscando zonas de interesse.

Vou te ensinar a ler essa história parte por parte.

Tempos gráficos

Saber qual tempo gráfico usar depende muito da moda-
lidade de trading que você quer operar. Um scalper por 
exemplo busca movimentos mais curtos e procura, portan-
to, oportunidades em tempos gráficos menores como os 
gráficos de 1 a 5 minutos.

Os day traders nos gráficos de 5 a 1 hora, os swing traders 
de 4 horas ao diário, os position traders nos gráficos diá-
rios, semanais e mensais.

É importante ressaltar antes de continuar que quanto maior 
o tempo gráfico – time frame - mais confiável/maduro é o
sinal dos padrões que iremos estudar mais abaixo.



Dito isso, vamos prosseguir!

Mapeamento gráfico

E aí, você sabe qual a importância de um mapeamento 
gráfico bem feito?

Se eu tiver analisando o mercado e enxergar uma oportu-
nidade de compra ou venda, diante de uma estratégia de 
trading, qualquer que seja, eu preciso ver se existe espaço 
suficiente do ponto de entrada, antes de uma barreira, até 
o possível alvo.

Aqui nesse exemplo eu enxergo uma compra e a per-
gunta é: do ponto de entrada até a próxima região de bar-
reira (seja resistência ou suporte), existe um espaço bom?



Se sim, ótimo! Se não, eu vou ter que esperar o rompimento, 
a retração (testar novamente) para depois entrar na conti-
nuação.

É no mapeamento gráfico que eu tenho todas essas infor-
mações, e ele é um dos pequenos (grandes) passos que 
ajudam a otimizar o trade.
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Capítulo 2: Padrões de Candles

Existem 4 preços: 

- Preço de abertura (open)
- Preço mínimo (low)
- Preço máximo (high)
- Preço de fechamento (close)

E o corpo do candle como demonstrado na imagem:

Para iniciar esse estudo de candles você precisa saber que 
preços que fecham acima do preço de abertura são can-
dles compradores. E candles que os preços fecham abaixo 
do preço de abertura são vendedores.

As sombras que se criam no candle, e que marcam as altas 
e baixas que ele teve do momento de abertura até seu fe-
chamento são seu histórico de negociação.

Lembre-se: o candle te conta uma história.

Vou mostrar abaixo os principais padrões de candle mas 
quero que você tenha em mente que decorar nomes não é 



necessário, o que você precisa é saber  interpretar o que o 
candle está te dizendo.

Padrões de topo (Padrões de baixa)

- Estrela Cadente:  É um padrão que emite sinais sobre o
fim de um movimento de alta. Recebe esse nome porque
ela lembra a estrela no horizonte com a cauda para cima.
Ela é formada por um pequeno corpo localizado na parte
inferior do candle com uma grande sombra na parte supe-
rior. É válida em qualquer tempo gráfico, mas em intervalos
muito curtos como 5 minutos a efetividade tende a ser um
pouco menor.

- Engolfo de baixa: Assim como o engolfo de alta possui
uma confiabilidade significativa. Surge em uma tendência
de alta,  no segundo dia engole (engolfa) o do primeiro dia.
É um ótimo formador de resistências.

- Enforcado: Embora o nome seja meio estranho, isso se
deve a sua forma, de um pequeno corpo na parte supe-
rior, com uma pequena sombra acima e uma longa sombra
abaixo. A sombra inferior tem mais do que duas vezes o ta-
manho do corpo e a sombra superior é muito pequena.



Seu formato lembra muito o do candlestick martelo, porém 
lembre-se que o martelo ocorre em uma tendência de bai-
xa, enquanto que o enforcado ocorre em uma tendência 
de alta.

- Pinça de topo: Surge depois de um movimento de alta,
com uma série de candles apresentando os mesmos va-
lores máximos são formados. As máximas iguais e conse-
cutivas demonstram um sinal de resistência à negociação
do ativo por valores superiores a este patamar de preço,
dificultando o prosseguimento da tendência de alta. For-
ma-se uma zona de resistência.

- Estrela da noite: É um padrão de baixa que sinaliza a re-
versão de um movimento de alta do preço para um movi-
mento de baixa. Ocorre após um movimento de alta. Três
candles fazem parte do padrão:

O 1º tem que ser um candle grande de alta,  o 2º tem que ser 
um candle com corpo pequeno branco ou preto, ou seja, 
pode ser de alta ou baixa. O corpo do 2º candle tem que 
estar fora da região ocupada pelo corpo do 1º. 

Logo, os preços de abertura e fechamento do 2º candle es-
tão acima do preço de fechamento do 1º, o 3º tem que ser 
um candle de baixa. O corpo do 3º candle invade bem a 
faixa de preço ocupada pelo corpo do 1º. 

- Harami de baixa: O harami de baixa é um padrão compos-
to por dois candles. O primeiro candle tem um fechamento
positivo, e o segundo, na maioria das vezes, um fechamen-
to negativo, com um corpo menor totalmente engolfado
pelo corpo do primeiro candle.



Ocorre após um movimento de alta, caracterizando-se 
como um padrão de reversão baixista de baixa confiabi-
lidade. No padrão harami não é necessário que a cor do 
segundo candle, o de corpo pequeno, seja diferente do pri-
meiro candle, o de corpo grande.

- Nuvem negra: A Nuvem Negra é um padrão de baixa que
sinaliza a reversão de um movimento de alta do preço para
um movimento de baixa. Ocorre após um movimento de
alta definido. Dois candles com cores distintas fazem parte
do padrão.

O 1º tem que ser um candle de alta com corpo grande, o 
2º tem que ser um candle de baixa. O corpo do 2º candle 
tem que invadir o corpo do 1º, logo o preço de abertura do 
2º candle é superior ao de fechamento do 1º e o preço de 
fechamento do 2º fica entre o fechamento e a abertura do 
1º, ou seja, dentro da região ocupada pelo corpo.

Padrões de topo (Padrões de alta)

- Martelo: Ele deve aparecer necessariamente em uma
tendência de baixa. Possui corpo pequeno no topo, som-
bra inferior comprida, pouca ou nenhuma sombra superior.
A sombra inferior pelo menos 2x maior que o corpo.



Do martelo interpreta-se que pode ocorrer uma reversão 
na tendência de baixa atual para uma nova tendência de 
alta.

- Engolfo de alta: Surge em uma tendência de baixa. Geral-
mente no segundo dia surge um candle de alta cuja aber-
tura está abaixo da abertura do dia anterior e o fechamen-
to acima do fechamento do dia anterior. O que acontece
é que o corpo do segundo candle engole (engolfa) o corpo
do primeiro. Excelente formador de suportes.

- Martelo invertido: Ele ocorre sempre em uma tendência
de baixa e sinaliza uma possível reversão para uma ten-
dência de alta. A interpretação permite que o investidor se
prepare com antecedência para uma virada na tendência
de baixa.

É formado quando a abertura e o fechamento do candle 
são relativamente próximos (formando a cabeça do mar-
telo invertido),  e ocorre uma sombra para cima pelo me-
nos duas vezes maior do que o comprimento da cabeça do 
martelo, formando o cabo do martelo invertido.

- Pinça de fundo: A pinça de fundo é um padrão composto
por dois ou mais candles. Todos os candles que compõem
o padrão de reversão alicate de fundo devem apresentar o
mesmo preço mínimo. Normalmente, o primeiro candle do
padrão alicate de fundo é longo, e o segundo candle é cur-
to.

Ocorre após um movimento de baixa, caracterizando-se 
como um padrão de reversão altista de média confiabili-
dade. Os candles desse padrão podem ou não ter sombras.



- Estrela da manhã: É formada por três candles consecuti-
vos, que representam três momentos seguidos, geralmente
dias. Em um primeiro momento, ou no primeiro dia, há um
candle de baixa com “corpo” longo, ou seja, uma queda
significativamente acentuada nos preços.

No segundo dia deve haver um candle de alta ou baixa, 
mas que tenha um corpo curto, onde os preços de abertu-
ra e fechamento estejam muito próximos. Esse candle deve 
estar abaixo do candle longo de baixa do dia anterior.

No terceiro dia, configura-se um novo candle de corpo lon-
go, só que dessa vez será um de alta nos preços.

- Harami de alta: O harami de alta é um padrão composto
por dois candles. O primeiro candle tem um fechamento ne-
gativo, e o segundo, na maioria das vezes, um fechamento
positivo, com um corpo menor totalmente engolfado pelo
corpo do primeiro candle.

O harami de alta ocorre após um movimento de baixa, ca-
racterizando-se como um padrão de reversão altista de 
baixa confiabilidade. No padrão harami não é necessário 
que a cor do segundo candle, o de corpo pequeno, seja di-
ferente do primeiro candle, o de corpo grande.

- Piercing: O piercing é um padrão de alta que sinaliza a re-
versão de um movimento de baixa do preço para um movi-
mento de alta. É um padrão de reversão composto por dois
candles.

O primeiro é um candle longo de baixa e o segundo é um 
candle de alta que abre abaixo do fechamento anterior e 
fecha na altura da metade do primeiro ou mais acima.



Ambos os candles devem ter corpos reais relativamente 
compridos e pequenas ou inexistentes sombras. O corpo 
do segundo candle não deve envolver o corpo do primei-
ro completamente, pois assim seria um padrão engolfo de 
alta.

O piercing é o padrão oposto ao nuvem negra e ocorre 
sempre após um movimento de baixa, caracterizando-se 
como um padrão de reversão altista de média confiabili-
dade.

Assim sempre que você enxergar esses candles em zonas 
de interesse, tais como suportes e resistências ou em regi-
ões de Fibonacci, você saberá a força que está prevale-
cendo e qual será a maior probabilidade de direção que o 
mercado vai tomar.

Um ponto importante a ser enfatizado é que se deve es-
perar o candle fechar, ou seja, deve-se esperar a história 
acabar. Somente assim saberá se no final da história, se 
quem venceu foram os compradores ou os vendedores.
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Capítulo 3: Padrões Gráficos

Os padrões gráficos são formações geométricas que ocor-
rem frequentemente sinalizando os próximos movimentos 
do preço.

São figuras de impulsão que podem proporcionar excelen-
tes ganhos. Eles mostram tanto continuação como rever-
são de uma tendência.

Os principais padrões são esses:

Retângulo

  Retâgulo de Baixa  Retâgulo De Alta

O retângulo é um padrão de continuação ou reversão de 
uma tendência. Ele representa um momento de consolida-
ção do preço durante determinado período de tempo e 
geralmente é formado por dois ou mais topos e fundos que 
podem ser ligados por linhas horizontais paralelas.



Triângulo Simétrico

O triângulo simétrico é um padrão de continuação ou re-
versão de uma tendência, representando um momento de 
consolidação do preço durante determinado período de 
tempo.

Geralmente formado por no mínimo dois topos descenden-
tes e dois fundos ascenden.

Triângulo Descendente



O triângulo descendente é um padrão de continuação ou 
reversão de uma tendência e representa um momento de 
consolidação do preço durante determinado período de 
tempo.

É geralmente formado por no mínimo dois fundos em uma 
mesma faixa de preço e dois topos descendentes.

Triângulo Ascendente

O triângulo ascendente é um padrão de continuação ou 
reversão de uma tendência e representa um momento de 
consolidação do preço durante determinado período de 
tempo.

É geralmente formado por no mínimo dois topos em uma 
mesma faixa de preço e dois fundos ascende



Fundo Duplo

O fundo duplo é um padrão de reversão de tendência de 
baixa para alta. É geralmente formado por dois fundos con-
secutivos que são separados entre si por um topo. 

A formação dele se assemelha a letra W.

Topo Duplo

O topo duplo é um padrão de reversão de tendência de 



alta para baixa. É geralmente formado por dois topos con-
secutivos que são separados entre si por um fundo. 

A formação dele se assemelha a letra M.

Ombro Cabeça Ombro (OCO)

O OCO é um padrão de reversão de uma tendência de alta 

para baixa, geralmente formado por três topos consecuti-
vos, sendo o topo 2 o mais alto entre eles.

Esses topos são separados entre si por dois fundos.

Ombro Cabeça Ombro Invertido (OCOI)



O OCOI é um padrão de reversão de uma tendência de 
baixa para alta, geralmente formado por três fundos con-
secutivos, sendo o fundo 2 o mais baixo entre eles.

Esses fundos são separados entre si por dois topos.

Familiarizado com os padrões? É válido ressaltar que deco-
rar nome pouco adianta, você precisa se familiarizar com a 
figura, com o seu surgimento e saber identificá-la no gráfi-
co.

A partir daí a gente pode pensar em negociar esses pa-
drões, afinal, é o que interessa!

Vamos utilizar de dois conceitos para essa negociação:

- Entrada agressiva
- Entrada conservadora

Na entrada agressiva colocamos uma ordem pendente de 
compra ou venda quando o candle fechar acima ou abai-
xo de uma região de suporte ou resistência. O stop loss vai 
ser colocado alguns pips abaixo ou acima do candle de 
entrada.



Na entrada conservadora colocamos uma ordem penden-
te de compra ou venda acima ou abaixo do topo ou fundo 
formado pelo recuo do preço após o rompimento. O stop 
loss deverá ser colocado alguns pips abaixo ou acima do 
fundo ou topo.

O interessante é que você comece a treinar para identificar 
com mais facilidade todos esses padrões e conceitos no 
gráfico. Se for preciso, reacesse esse material, releia, com-
pare as imagens com o que você está vendo no gráfico.

Dessa forma você otimiza seu tempo de leitura de gráfi-
co, sabendo identificar exatamente o que aconteceu com 
cada candle.
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Capítulo 4: Principais Indicadores Gráficos

É importante que você saiba o que são esses indicadores.

Indicadores técnicos representam graficamente fórmulas 
matemáticas que utilizam como dados os preços de aber-
tura, fechamento, máxima e mínima, assim como o volume 
de negociação.

Eles são plotados junto ao gráfico de um ativo num período 
de tempo, onde fornecem sinais de compra e venda e indi-
cam a tendência, sua força e grau de saturação.

Existem centenas deles mas vamos estudar os principais, 
ok?

Médias Móveis

São excelentes para indicar a tendência e a força da ten-
dência de um determinado ativo. 

Quanto menor o período selecionado na configuração da 
média, mais próxima ela estará do preço.



Existem basicamente dois tipos de média, a simples e a ex-
ponencial, essa última quando comparada à simples dá 
maior peso aos últimos preços e maior ênfase aos períodos 
mais recentes.

A desvantagem em utilizar a média como parâmetro de to-
mada de decisão é que o sinal dela é atrasado e em mer-
cados lateralizados elas não geram bons sinais.

Uma boa forma de utilizar as médias é como suporte e re-
sistência dinâmico.

Em resumo: a média serve pra te dar referencial de tendên-
cia, nada mais. Tomar decisão em cruzamento de média é 
furada! É sinal atrasado. Fique atento!

Bandas de Bollinger

São ótimas para medir volatilidade, consolidações e exaus-
tão do preço de um ativo, ela é formada por duas linhas 
que possuem dois desvios padrões acima e abaixo de uma 
média móvel central.



Indice de força relativa (IFR)

Também conhecido como RSI (Relative Stregth Index), nos 
mostra se o preço está sobrecomprado (acima do nível de 
70) ou sobrevendido (abaixo do nível de 30). Também serve
para confirmar a formação de uma tendência (acima ou
abaixo do nível de 50).



Ele é um excelente indicador para verificar sinais de diver-
gência, que são ótimos sinalizadores de mudança de ten-
dência ou correção de movimento.

Estocástico

É um indicador utilizado para verificar onde uma tendência 
pode estar terminando. Nos mostra se o preço está sobre-
comprado (acima do nível de 80), ou sobrevendido (abaixo 
do nível de 20).

Assim como o RSI, ele também é utilizado para verificar di-
vergência.



MACD

É um indicador utilizado para verificar o ínicio de uma nova 
tendência. Quando o histograma estiver acima do nível 0 
procura-se prioritariamente por compra e quando estiver 
abaixo, por venda. 

Assim como o RSI e Estocástico, ele também é utilizado para 
verificar divergência.

A melhor forma de fixar tudo isso é abrir a sua plataforma 
de negociação e procurar por esses padrões. Quanto mais 
fizer isso melhor vai ficar e com certeza terá cada vez mais 
clareza aumentando assim sua taxa de acerto e por con-
sequência tendo resultados cada vez mais consistentes!

Por fim, vou te passar um conceito pra te trazer clareza no 
momento de ler o mercado.
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Capítulo 5: Conceito de Parede

O conceito de parede consiste em olhar o mercado atra-
vés de blocos “paredes” de força, tais como paredes com-
pradoras e paredes vendedoras.

Nas imagens a seguir você verá os candles vendedores na 
cor vermelha e os compradores na cor verde, formando as-
sim paredes vermelhas “vendedores predominando” e pa-
redes verdes “compradores predominando”.

Ao identificar a parede você deverá analisar a região de 
fibonacci que o preço se encontra dentro dessa parede de 
força. As regiões de fibonacci que vamos dar maior aten-
ção são as regiões de 23,6% e 50% que poderá ser estendi-
da a 61,8%.

Obs.: Para traçar Fibonacci a fim de identificar essas 
pa-redes de força você deve traçar a favor da 
tendência, ou seja, se a tendência for de alta, deverá 
traçar fibo de baixo para cima e se a tendência for de 
baixa deverá traçar de cima para baixo, sempre utilize 
como referência as máxi-mas e mínimas dos candles dos 
pontos que o mercado for-ma um “V”.



Agora que você já sabe como ler a história por trás dos 
candles e sabe traçar fibonacci corretamente, observe 
nos exemplos a seguir como o preço respeita as regiões de 
23,6%, 50% e 61,8% de fibo:

Veja o exemplo na imagem abaixo:



O preço testou a região de 23,6% fibonacci da parede “ven-
dedora” e não teve força para continuar subindo, depois 
testou o nível de suporte novamente, ganhando força para 
assim romper o nível de 23,6% mudando assim a direção do 
mercado de baixa para alta.

O preço testou a região de 50% de fibonacci da parede 
vendedora “vermelha” e não teve força para continuar su-
bindo, continuando assim a tendência de baixa originada 
pela parede vendedora.



O preço testou a região de 23,6% de fibonacci da parede 
compradora “verde” e não teve força para continuar cain-
do, continuando assim a tendência de alta originada pela 
parede compradora.

O preço testou a região de 50% de fibonacci da parede 
compradora “verde” e não teve força para continuar cain-
do, continuando assim a tendência de alta originada pela 
parede compradora. 



Existem duas condições importante que precisa saber, sen-
do elas:

1. Se o preço não tiver força para romper a região de 23,6%
de fibo, ele continuará na tendência anterior, por exemplo,
se a tendência for de baixa e o preço começa a subir e en-
contra a região de 23,6% de fibo não conseguindo romper,
ele continuará na tendência de baixa.

2. O preço rompendo a região de 23,6% existe uma grande
possibilidade de na maioria das vezes buscar a região de
50% podendo estender até 61,8%, para depois retrair para
a tendência anterior, porém se o preço romper a região de
61,8% ele mudará totalmente de direção, se a tendência pre-
dominante era de baixa passará a ser de alta e vice-versa.

Abração,
Guilherme

Bom, conceitos aprendidos e aplicados! Revise sempre 
que achar pertinente e faça acontecer.

E se você quiser aprender ainda mais, me siga no 
Instagram e me manda uma mensagem no direct falando 
que leu esse manual e quer aprender mais.

Dessa maneira eu vou poder te ajudar a dar os próximos 
passos rumo a consistência de lucros.

APERTE NO LINK ABAIXO
E ME SIGA NO INSTAGRAM:

@otraderquemultiplica

Não é mágica, é método!

https://www.instagram.com/otraderquemultiplica
https://www.instagram.com/otraderquemultiplica
https://bit.ly/igotm-ebook
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