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O que é Análise Técnica?

A análise técnica ou análise gráfica, de maneira resumida, é 

uma abordagem que utiliza gráficos como ferramenta 

principal para determinar o melhor momento (e preço) para 

comprar e vender ativos. Em complemento a utilização de 

gráficos, a análise técnica inclui também uma série de 

teorias sobre como acontecem os movimentos do mercado.

Um pouco de história

As origens da análise técnica moderna estão nos trabalhos 

de Charles Dow no início do século XX. Dow junto com 

Edward D. Jones publicava um informativo financeiro que 

mais tarde seria o "The Wall Street Journal". Através do 

jornal, Dow apresentava suas observações sobre o 

comportamento do mercado. O conjunto desses textos seria 

posteriormente reunido, gerando o que pode ser 

considerado o início da análise técnica: a teoria de Dow.
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Análise Técnica x Análise Fundamentalista

São as duas principais escolas de análise.

As características principais da Análise 

Fundamentalista são:

• Tenta medir o valor intrínseco de um ativo, ou seja, 

determinar um valor adequado que reflita a situação da 

empresa no presente e as expectativas futuras.

• O valor intrínseco inclui fatores difíceis de quantificar como 

posicionamento da empresa no mercado.

• Análise fundamentalista estuda as questões relativas à 

economia e perspectivas do segmento a que pertence a 

empresa.

• Avalia como ocorre o gerenciamento da empresa.
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Análise Técnica x Análise Fundamentalista

As principais características da análise técnica são:

• Analisa os dados gerados pelas transações como preço e 

volume.

• Utiliza os gráficos na busca de padrões

• Visualiza a ação dos componentes emocionais presentes 

no mercado

• Analisa as tendências e busca determinar alvos (até onde 

os preços irão se movimentar).

Conclusão

As duas escolas têm por objetivo determinar o que 

comprar/vender quando comprar/vender. Contudo, utilizam 

abordagens claramente diferentes para atingir esse objetivo.
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Importância da Análise Técnica

A análise técnica funciona porque o mercado corresponde à 

soma dos desejos, medos e expectativas das pessoas. O 

valor de um ativo reflete o encontro entre os que acreditam 

que o ativo irá se valorizar (compra) versus aqueles que 

pensam o contrário (venda). Essas manifestações 

aparecem nos gráficos.

As pessoas lembram-se dos valores em que ganharam ou 

perderam dinheiro. Dessa maneira, começa a formação de 

zonas de preços difíceis de ultrapassar, são as chamadas 

regiões de suporte e resistência como veremos ao longo do 

tutorial. De modo semelhante, as tendências são formadas 

e a análise técnica oferece ferramentas que possibilitam 

medir a força da tendência e mesmo sua provável extensão.

Outro fator importante é a crescente popularidade da 

análise técnica. Conforme ela ganha mais adeptos, mais 

pessoas passam a utilizar suas teorias e a perceber, 

simultaneamente, padrões de compra e venda, o que acaba 

por impulsionar o movimento de preço.

Não podemos esquecer ainda o dinamismo da análise 

técnica. Durante o dia surgem diversas oportunidades de 

negócios, pois o mercado se repete e os mesmos padrões 

que uma pessoa observa em um gráfico de nível diário pode 

aparecer diversas vezes ao longo de um único pregão.

.
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Formação dos Gráficos

Existem diversos tipos de gráficos e consequentemente 

diversas maneiras de representar o que aconteceu no 

pregão. É importante que você entenda como são formados 

os símbolos que formam os gráficos, pois esses símbolos 

são a própria linguagem do mercado.

Conhecendo o Gráfico de Barras

O gráfico de barras é um dos tipos mais populares na 

análise técnica. Conforme pode ser visto na ilustração ele 

utiliza o valor de abertura, máximo, mínimo e de 

fechamento.

A barra oferece uma série de informações sobre o que 

acontece no pregão. O segmento de reta para a esquerda é 

a abertura, ou seja, o valor do primeiro negócio que ocorreu 

no dia. O segmento para a direita é o valor de fechamento, 

representando o preço do último negócio no pregão. O 

ponto mais alto da barra coincide com o preço máximo 

praticado durante o pregão, enquanto que a extremidade 

inferior corresponde ao preço mínimo.

.
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O tamanho da barra (distância entre o máximo e o mínimo) 

nos oferece alguns dados, mostrando um pouco sobre 

como foi a batalha entre compradores e vendedores. 

Uma barra pequena ou média, normalmente, demonstra um 

mercado calmo, sem grandes conflitos. Mas, o que é uma 

barra pequena? Que tamanho é uma barra média? Isso 

depende do mercado/ativo, o que se faz é analisar o 

tamanho da barra em relação ao tamanho médio das outras 

barras do gráfico, se, por exemplo, for metade do tamanho 

da maioria, com certeza estamos falando de uma barra 

pequena.

O mesmo raciocínio é válido para identificar barras grandes, 

a interpretação, entretanto, é completamente oposta. Barras 

grandes normalmente são um sinal de mercado volátil, com 

os preços variando fortemente durante o dia. Em pregões 

desse tipo, surgem várias oportunidades de negócios (e 

algumas armadilhas também).

.
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Abaixo um gráfico de barrar do Índice Bovespa

Conhecendo o Gráfico de Candles

O Gráfico de candles, também chamado gráfico de velas ou 

candelabro japonês popularizou-se na década de 90 com os 

trabalhos de Steven Nison, autor do famoso livro Japanese

Candlestick Charting Techniques. Também utiliza as 

informações de preço máximo, mínimo, abertura e 

fechamento para o desenho do símbolo.
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Conhecendo o Gráfico de Candles

O gráfico de candles é composto por duas partes: corpo e 

sombras. O corpo é a parte entre a abertura e o fechamento 

(parte mais alargada da figura acima), caso a abertura 

tenha sido inferior ao fechamento (um dia de alta) o corpo 

recebe, por exemplo, a cor branca. Se o fechamento foi 

menor que a abertura (um dia de queda) o corpo recebe 

outra cor, preto por exemplo. 

Assim, como pode ser visto na figura, em um dia de alta a 

abertura delimita a parte inferior do corpo candle e em um 

dia de queda o contrário. Existe uma classe de candles, 

contudo, que não possuem corpo são os chamados doji. Um 

doji é formado quando a abertura e fechamento coincidem. 

Exemplo:
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Conhecendo o Gráfico de Candles

As sombras, de maneira semelhante ao gráfico de barras, 

são traços que mostram os valores máximo e mínimo que 

os preços alcançaram. Vale ressaltar que um candle pode 

não ter sobra inferior ou superior, para isso basta que a 

abertura/fechamento seja no exato valor da mínima/máximo. 

Por exemplo:

Em gráficos de candles podem ser utilizados todos os 

preceitos da teoria de Dow e padrões clássicos que 

veremos a seguir. Além disso, os candles introduzem um 

novo conjunto de padrões que serão assunto de outro 

tutorial e de alguns artigos. O mesmo gráfico de barras do 

Bovespa está sendo representado com candles abaixo:
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Periodicidade dos Gráficos

Os gráficos podem ter diferentes periodicidades, ou seja, 

não precisam, necessariamente, representar 1 dia de 

pregão. Os gráficos em nível de dias mais comuns são:

• Diário: Representando 1 pregão

• Mensal: Uma barra ou candle representando todos os 

pregões do mês.

• Anual: Uma barra ou candle por ano.

Uma outra classe, são os que mostram o que aconteceu 

durante a sessão, são os gráficos intraday (também 

chamados intradia). Em um gráfico intraday o intervalo 

utilizado corresponde, normalmente, a alguns minutos. Os 

mais comuns: 1, 5, 15, 30 e 60 minutos.

A maneira como o símbolo é desenhado é exatamente a 

mesma que no caso de uma barra ou candle de 1 pregão. 

Vamos pegar como exemplo um gráfico semanal, cada 

semana será representada por um único símbolo, assim, o 

valor de mínimo será o menor entre todos os preços 

praticados na semana, enquanto que o valor máximo será o 

maior preço negociado no mesmo período. A abertura, 

nesse caso, será a abertura do primeiro dia de pregão da 

semana (segunda-feira em nosso exemplo) e o fechamento 

o valor de encerramento da sexta-feira.
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O mesmo ocorre para os gráficos intraday. Em um gráfico 

de 15 minutos o primeiro e último minuto do intervalo 

(digamos entre 15:01 e 15:15) são a abertura e o 

fechamento, enquanto que o máximo/mínimo entre os 

minutos desse intervalo será o máximo/mínimo do símbolo.

Um ponto importante é que as técnicas de análises são 

válidas em qualquer tempo gráfico. As teorias são sempre 

válidas quando a formação do preço é livre (oferta x 

demanda), o que acontece algumas vezes é que certas 

técnicas se adaptam melhor a determinados períodos que 

outras.

.
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A teoria de Dow é uma das principais bases da análise 

gráfica. A teoria é composta por alguns princípios básicos 

que estudaremos a seguir.

Princípio 1: Os Índices Descontam Tudo

Os índices representam a ação conjunta de inúmeros 

investidores, desde os mais bem informados (que contam 

com as melhores informações e previsões) até os muito 

inexperientes. As variações diárias dos preços de um índice, 

portanto, já têm incluídas (descontadas) no seu valor os 

eventos que irão acontecer e que são desconhecidos pela 

maioria dos investidores

Dessa forma, todo o fator que afeta a relação de 

oferta/demanda está refletida no preço do mercado. 

Entretanto, existem os eventos que são imprevisíveis e que 

as pessoas não têm como saber, como calamidades 

naturais, catástrofes como os atentados nas torres 

americanas, etc. Esses são os chamados "atos divinos”, 

quando acontecem podem gerar fortes oscilações iniciais, 

mas acabam sendo absorvidos pelo mercado.

Resumo do Princípio:

• Todo o fator que afeta a oferta x demanda está refletido no 

índice.

• O Índice já possui em seu valor (já descontou) eventos 

futuros que a imensa maioria não conhece.

• Acontecimentos completamente inesperados são 

rapidamente avaliados e seus possíveis efeitos absorvidos.
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Princípio 2: As Três Tendências do Mercado

O segundo princípio de Dow afirma que o mercado possui 

três tendências de movimento: primária, secundária e 

terciária.

A tendência primária é a tendência principal de um 

mercado. É um movimento longo que pode ser de alta ou de 

baixa e que leva a uma grande valorização ou 

desvalorização dos ativos. Não existem regras matemáticas 

exatas para definir o tempo de duração das tendências, 

entretanto, as tendências primárias duram 

aproximadamente de 1 a 2 anos. Na figura abaixo, as linhas 

verticais estão fazendo uma separação entre três 

tendências primárias no índice Bovespa.

.
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Uma tendência primária não se movimenta em linha reta. Ao 

observarmos o mercado (como no gráfico acima) 

percebermos que o movimento acontece como um 

ziguezague. 

Em um mercado de alta, após um impulso para cima que 

forma um novo topo (mais alto que o anterior), temos uma 

correção que forma um novo fundo (também mais alto que o 

fundo anterior). 

Em uma tendência de baixa o oposto acontece, após uma 

queda que forma um fundo mais baixo, acontece uma 

reação que cria um topo mais baixo. O conjunto desses 

impulsos e correções dentro de uma tendência primária são 

as chamadas tendências secundárias. Uma tendência 

secundária dura de 3 semanas a alguns meses e pode 

corrigir até dois terços da tendência primária que ela faz 

parte.

As tendências terciárias fazem parte das secundárias. São 

movimentos menores de, em média, até 3 semanas. Elas se 

comportam em relação às tendências secundárias da 

mesma maneira que as secundárias em relação às 

primárias.

Quando estamos analisando o mercado é interessante 

classificar as tendências do movimento atual, assim, 

podemos avaliar melhor as ações a serem tomadas dentro 

de nossa estratégia operacional.
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Princípio 3: As Três Fases dos Movimentos

Dow fez uma série de observações sobre os movimentos de 

preços, tanto de alta como de baixa, caracterizando 

aspectos psicológicos marcantes de cada fase:

Fases do Mercado de Alta

• Fase 1: No início da alta o mercado começa a ser 

propulsionado por investidores mais qualificados, que 

percebem logo que novos ventos estão soprando. Enquanto 

isso, a maioria ainda acredita que o pior ainda está por vir, o 

que permite aos investidores de elite comprarem papéis 

muito baratos. As notícias apresentadas pela mídia refletem 

as expectativas negativas da maioria.

• Fase 2: A segunda parte é uma aceleração mais 

acentuada do movimento. A pressão compradora aumenta 

bastante.

•Fase 3: A terceira fase é marcada por grandes altas. Os 

participantes do mercado, de maneira geral, estão cada vez 

mais seguros de seus lucros e os investidores mais bem 

preparados começam a vender suas posições. A grande 

massa de investidores está em clima de euforia que se 

realimenta diariamente nos noticiários. Está aberta a 

possibilidade para a fase 1 do mercado de baixa.
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Princípio 3: As Três Fases dos Movimentos

Fases do Mercado de Baixa

• Fase 1: Nesta fase os profissionais e investidores de elite 

vendem seus ativos, iniciando a retração.

•Fase 2: É uma etapa marcada por um grande nervosismo, 

os investidores percebem o equívoco e tentam se desfazer 

de suas posições.

• Fase 3: Com as grandes perdas e ativos muito 

desvalorizados a pressão vendedora se dissipa, 

oportunidades para uma nova alta começam a surgir.

Princípio 4: O Princípio da Confirmação

O princípio da confirmação afirma que para uma reversão 

de tendência ou rompimento de nível de suporte/resistência 

(suportes e resistências serão melhor explicados nos 

capítulos seguintes) ser válido, o fato deve ocorrer em dois 

índices de composições distintas. Assim, um índice confirma 

o outro, demonstrando que não se trata de uma oscilação 

temporária do movimento.
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Para ilustrar o princípio da confirmação suponha dois 

índices (A e B) de composições diferentes, mas que se 

comportam de maneira semelhante. O índice A, durante 

uma alta, vence a zona de pressão vendedora (a linha de 

resistência) e parece seguir com força em sua tendência. O 

índice B, entretanto, ao chegar pela primeira vez na linha de 

resistência não consegue o rompimento da mesma forma 

que A. Um investidor que analisa o mercado apenas a partir 

do ponto de vista do índice A pode concluir que existem 

boas oportunidade de compra logo após o rompimento. 

Contudo, o que acontece é uma retração, pois o mercado 

não estava tão forte como demonstrou a falha de 

rompimento por parte de B.

Essa é a essência do princípio da confirmação. Dois índices 

são usados para que um pronuncie uma "segunda opinião" 

sobre o outro, de modo a validar o que está acontecendo ou 

indicar uma armadilha. No caso brasileiro, esses dois 

índices poderiam ser, por exemplo, o índice Bovespa e o 

IBRX.
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Princípio 5: Volume Deve Confirmar a Tendência

Este princípio é bastante simples, na teoria de Dow o 

volume está relacionado com as tendências da seguinte 

maneira:

Tendência de Alta: Em uma tendência principal de alta é 

esperado que o volume aumente com a valorização dos 

ativos e diminua nas reações de desvalorização.

Tendência de Baixa: Em uma tendência principal de baixa 

é esperado que o volume aumente com a desvalorização 

dos ativos e diminua nas reações de valorização.

Princípio 6: A Tendência Continua Até Surgir um Sinal 

Definitivo de que Houve Reversão

Embora pareça óbvio, este princípio é importante. O 

mercado não vai cair apenas porque atingiu um nível "alto 

demais" ou subir porque "já caiu demais". Uma das técnicas 

mais simples utilizadas é a identificação de falhas ao formar 

um topo mais alto (em uma tendência de alta) ou um fundo 

mais baixo (em uma tendência de baixa). 

O investidor deve possuir uma metodologia de identificação 

de pontos de entrada e saída, existem uma série de 

ferramentas de análise técnica que ajudam nessas 

decisões. Neste e em outros tutoriais e artigos você 

aprenderá sobre padrões clássicos, candles, indicadores e 

muitas outras armas da escola gráfica.
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Suportes e Resistências

Suportes e resistências, de maneira simples, são zonas de 

preços nas quais o movimento atual do mercado tem 

grandes chances de parar e reverter. Definições:

• Suporte: Região na qual o interesse de comprar é grande, 

superando a pressão vendedora, o movimento de queda 

tende a parar.

• Resistência: Região na qual o interesse de vender é 

grande, superando a pressão compradora, o movimento 

altista tende a parar.

Não existe nada de mágico com suportes e resistências o 

que existe é oferta versus demanda e psicologia humana. 

Em uma alta, conforme os preços aumentam, os ativos vão 

ficando naturalmente mais caros e menos compradores vão 

estar disponíveis a pagar determinado preço.

Os vendedores, pelo contrário, vão querer vender como 

nunca nesses novos valores, aumentando a oferta e 

contribuindo para o início da desvalorização (queda).

.
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Podemos ver no gráfico abaixo do índice Bovespa que o 

mercado subia até atingir um nível de preços no qual ele 

parou (resistência). Depois de encontrar a resistência, o 

mercado corrigiu caindo um pouco, mas voltou a subir a 

alcançou a resistência novamente, ponto no qual reverteu 

para uma tendência de queda maior.

Em uma baixa o contrário acontece, os ativos tornam-se 

mais baratos e a demanda pelos papéis começa a 

aumentar. Os vendedores, já não acham os preços tão 

atrativos, diminuindo a oferta. Está aberto o caminho para a 

valorização (alta).
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Abaixo temos um exemplo de suporte no índice Bovespa, note 

que o mercado vinha em queda até chegar ao valor de 15.780 

pontos. A partir desse nível, a força compradora aumentou e a 

queda parou. O mercado reagiu, mas voltou a cair até a linha de 

suporte mais duas vezes até reverter para uma tendência de 

alta de maior intensidade.

O Componente Psicológico

Que outros fatores ajudam a definir um certo preço como 

suporte ou resistência? A resposta é simples: memória. As 

pessoas lembram-se dos valores que compraram ou venderam 

e ganharam dinheiro, lembram-se também dos preços em que 

perderam e das emoções boas e más sentidas durante esses 

eventos. Logo, o somatório desse histórico de lembranças é um 

dos fatores que contribui para a formação dessas zonas de 

bloqueio.
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Negociando com a Ajuda de Suporte e Resistência

A regra para negociar usando suportes e resistências 

parece simples: comprar no suporte e vender na resistência. 

Essa regra sem sofisticação, mas objetiva pode tornar um 

investidor extremamente bem sucedido se ele conhecer o 

mercado e tiver uma boa metodologia de operação.

Para isso o investidor deve saber que, muitas vezes ocorre 

o rompimento dos níveis de suporte e resistência, sendo 

importante contar com estratégias para proteção do capital 

e também para aproveitar esses acontecimentos. Nesse 

contexto um ponto relevante é a força do suporte e 

resistência. Quanto mais vezes o mercado "bater e voltar" 

na linha, mais forte é a confiabilidade da barreira de preços.

Aprenderemos no próximo capítulo um outro conceito 

importante relacionado com zonas de suporte e resistência 

que ajuda muito em nossas estratégias de investimentos: o 

Princípio da Inversão.
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O Princípio da Inversão (também chamado de Princípio da 

Mudança de Polaridade) pode ser aplicado em suportes, 

resistências e linhas de tendência (tema do próximo capítulo). 

Como o nome sugere, o princípio está relacionado com a 

inversão de papéis, ou seja, uma resistência passa a funcionar 

como suporte e vice-versa.

De maneira simples, suponha que determinada região de 

preços é uma resistência. Se essa região for rompida, ela tende 

a tornar-se uma zona de maior pressão compradora, ou seja, 

um suporte. O raciocínio oposto também é válido, se uma região 

de suporte for perdida, ela poderá passar a ser uma resistência. 

Analisemos o exemplo abaixo no índice Bovespa:

A linha azul é, inicialmente, um suporte, tendo funcionado 

diversas vezes como um local de reação do mercado. 

Entretanto, o suporte acabou por ser rompido transformando-se 

em uma linha de resistência. Trata-se do princípio da inversão 

agindo.
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Linhas de Tendência

Conforme mostrado anteriormente, o mercado não se 

movimenta em linha reta, mas com impulsos e correções 

com a aparência de um ziguezague. As tendências, sejam 

elas de alta ou de baixa desenvolvem-se de acordo com 

esses formatos.

O interessante sobre tendências (mesmo as de curta 

duração) é que a análise técnica fornece ferramentas para 

identificação de pontos de compra e venda. Para isso 

traçamos as linhas de tendência.

Traçando a Linha de Tendência de Alta

Para traçar uma linha de tendência de alta ligamos os 

pontos inferiores da série de preços em elevação. A linha 

formada pela união desses fundos tende a ser uma linha de 

suporte.
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Traçando a Linha de Tendência de Baixa

Para traçar a linha de tendência de baixa ligamos os pontos 

superiores do movimento de preços em queda. A linha 

formada pela união desses topos tende a ser uma linha de 

resistência.

Negociando com Linhas de Tendência

Como você pode perceber as linhas de tendência oferecem 

ótimos avisos. Em uma tendência de alta, a linha de suporte 

formada pode sugerir boas oportunidades de compra. De 

maneira semelhante, ao se aproximar da linha de 

resistência esteja preparado para sinais de venda. Outras 

características importantes são:

• Assim como suportes e resistências, quanto mais a linha 

for testada e resistir dando início a novas reações do 

mercado na direção contrária, mais forte ela é.

• O Princípio da Inversão também é válido para linhas de 

tendência
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Outro ponto que temos de abordar é a questão do volume. 

Em uma tendência de alta o volume normalmente cresce à 

medida que os preços sobem, afastando-se da linha de 

tendência e decresce quando retornam a ela, em uma 

tendência de baixa o volume aumenta à medida que os 

preços caem, afastando-se da linha de tendência e 

diminuem quando retornam a ela.

Exemplo de linha de tendência:
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Poder dos Canais

Diversas vezes os preços flutuam dentro de canais, ou seja, 

concentram-se entre duas linhas de tendência paralelas, 

uma funcionando como suporte e outra como resistência. 

Essas linhas podem ser inclinadas ou horizontais conforme 

ilustrado na figura abaixo:

Uma vantagem dos canais sobre as linhas de tendência é 

que eles oferecem um ponto de entrada e um ponto de 

saída (os dois limites do canal). Um canal pode ser:

• Horizontal

• Ascendente

• Descendente

Exemplo de Canal:
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PADRÕES 
GRÁFICOS
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Padrões - O Mercado Se Repete

Através dos anos os analistas têm realizados diversos 

estudos sobre os gráficos e suas formações. Dessa forma, 

foram identificados e classificados padrões que surgem 

repetidamente ao longo do tempo. 

A explicação para a existência de padrões está relacionada 

ao fato de compradores e vendedores agirem de acordo 

com suas crenças e impulsos, tomando decisões de acordo 

com o momento. 

Acontece que no mercado as circunstâncias estão sempre 

se repetindo, levando as forças de oferta e procura 

representadas pelos investidores a repetirem suas 

decisões. Nos próximos capítulos, iremos estudar os 

seguintes padrões:

• Ombro-Cabeça-Ombro (OCO)

• Triângulos

• Topos e Fundos Duplos e Triplos

• Retângulos

• Bandeiras e Flâmulas
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Ombro-Cabeça-Ombro (OCO)

O ombro-cabeça-ombro é um dos mais importantes padrões 

de reversão de tendência. Vamos utilizar a figura abaixo 

para analisar sua formação e seus componentes.

O padrão lembra, de fato, os ombros e cabeça de uma 

pessoa. O mercado forma um primeiro topo (ombro) e 

retorna a linha base que será chamada de linha de pescoço. 

Desse ponto, uma alta acontece superando o topo anterior 

e formando a cabeça, até esse momento o mercado sugere 

a continuação da alta. Os preços, a partir da cabeça, 

retornam uma vez mais até a linha de pescoço e voltam a 

subir, dando origem ao segundo ombro com tamanho muito 

semelhante ao primeiro. Está formado o OCO.

O volume costuma decrescer conforme o padrão vai sendo 

construído, elevando-se rapidamente no corte da linha de 

pescoço.
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Negociando com o OCO

Os OCOs indicam reversão de tendência. O padrão da 

figura acima, é um OCO de baixa, mas também existem 

OCOs de alta como na figura abaixo.

Uma das características mais interessantes do padrão 

cabeça e ombros é o alvo de preços que a formação 

sugere. Mede-se a altura da cabeça até a linha de pescoço 

e projeta-se essa mesma altura a partir da linha de pescoço 

na direção de rompimento. A linha vermelha na figura 

acima, mostra até onde o OCO sugere que os preços 

subam.
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No exemplo a seguir temos um gráfico em nível diário do 

índice Bovespa mostrando um OCO de queda. Note que a 

linha pontilhada vermelha indica o alvo dos preços.
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Triângulos

Triângulos são classificados como padrões de continuação 

de tendência, eles se formam quando a flutuação dos 

preços começa a atingir amplitudes cada vez menores 

conforme o tempo passa. Existem três tipos básicos de 

triângulos: ascendentes, descendentes e simétricos.

No começo de sua formação o triângulo está em seu ponto 

mais largo, á medida que o tempo passa os preços passam 

a oscilar entre duas linhas: a inferior de suporte e a superior 

de resistência. Não existe verdade absoluta, mas a 

tendência é a continuação do movimento atual após o 

rompimento, em especial no que se refere a triângulos 

ascendentes e descendentes.

Triângulo Ascendente

O triângulo ascendente possui o lado superior horizontal e o 

inferior como uma linha ascendente. O rompimento 

normalmente indica a continuação da tendência. Uma das 

técnicas para utilizar o triângulo ascendente como 

instrumento de operação é aguardar pelo rompimento da 

linha horizontal com alto volume, nessa situação os 

analistas esperam por uma alta de pelo menos a altura do 

lado mais largo do triângulo.
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Triângulo Descendente

O triângulo descendente é o inverso, tende a ser um sinal 

de queda. A linha horizontal fica na parte inferior enquanto 

que uma linha de tendência inclinada para baixo se forma. 

Como no caso ascendente, espera-se que os preços 

percorram uma distância equivalente ao tamanho do lado 

mais largo da formação.

Triângulo Simétrico

No triângulo simétrico os preços máximos e mínimos das 

flutuações atingem amplitudes cada vez menores. É uma 

formação típica de indecisão e a sua tendência está mais 

relacionada com a continuação da tendência corrente do 

que com reversão.
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Outras Características dos Triângulos

Durante a formação do padrão os triângulos, geralmente, 

apresentam diminuição constante do volume, havendo um 

aumento significativo apenas na região de corte 

(rompimento), o que é um sinal bastante importante.

No que diz respeito a duração do padrão, em um nível 

diário, o triângulo demora algo em torno de 3 ou 4 semanas 

para se formar e raramente mais do que 90 dias. Entretanto, 

sempre é bom ressaltar que essa é uma expectativa e não a 

ação que o mercado vai efetivamente tomar.

O triângulo é um padrão de continuação de tendência, mas 

é importante lembrar que não necessariamente um triângulo 

simétrico ou ascendente vai romper para cima e um 

descendente para baixo. O rompimento pode ser para 

qualquer direção, o mais importante é saber se posicionar 

de acordo com o movimento posterior.

Exemplo de Triângulo em Petrobras:
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Topos e Fundos Duplos e Triplos

Neste capítulo analisaremos topos e fundos duplos como 

ferramentas de reversão. Para topos e fundos triplos as 

informações são igualmente válidas.

Topos Duplos

Topos duplos sinalizam o final de um mercado de alta. Eles 

são formados quando os preços sobem até atingir um 

determinado nível, geralmente, com volume aumentando 

durante o percurso e ao atingir esse nível começam um 

processo de retração com o volume diminuindo. Após a 

retração, uma nova alta inicia-se até voltar ao nível de 

preços atingido anteriormente ou bem próximo disso. O 

volume nesta segunda "viagem" poderá, inclusive, ser 

menor do que o volume gerado na formação do primeiro 

topo.
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Na figura acima a linha vermelha representa duas vezes a 

altura do topo a partir de sua linha base. O tamanho da 

linha indica um preço-alvo para o movimento após a 

reversão. Para uma maior validade, muitas vezes os 

analistas apreciam uma certa separação entre os topos de 

pelo menos duas ou três semanas.

Fundos Duplos

Os fundos duplos possuem as mesmas características que 

os topos duplos, claro que trata-se do inverso, ou seja, um 

padrão que indica reversão para uma tendência de alta.

São válidos os mesmos conceitos em relação ao nível-alvo 

dos preços após a formação e o tempo de duração. 

Conforme os fundos vão se formando existe, normalmente, 

um aumento de volume associado, diminuindo na reação de 

volta até a linha base.
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Negociando com Topos e Fundos Duplos

Os topos duplos sinalizam venda, enquanto que os fundos 

indicam compras. Fatores que aumentam a confiabilidade 

do padrão ainda é o fato de os topos/fundos serem 

formados em zonas de resistências/suportes importantes.

Como recomendado em outros capítulos deste tutorial, 

sempre que utilizamos técnicas de análise gráfica em 

conjunto podemos aumentar muito o sucesso de nossas 

estratégias de investimentos. 

Um exemplo real de topo duplo podemos ver no gráfico 

abaixo do Bovespa.
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Topos e Fundos Triplos

Todos os conceitos são válidos para topos e fundos triplos, 

a única diferença é que existe um topo ou fundo a mais do 

que nos casos estudados.

Bandeiras e Flâmulas

Bandeiras e flâmulas são padrões muito úteis de 

continuação de tendência. Elas possuem características 

semelhantes:

• Um movimento mais forte e objetivo inicial.

• A correção do movimento.

• Uma retomada do movimento na direção original.

São formações, em geral, de curta duração (1 a 3 semanas) 

que surgem com mais frequência em fases de subidas ou 

de quedas mais bruscas. O volume durante a formação 

tende a se reduzir, aumentando novamente no ponto de 

corte.

A diferença fundamental entre uma bandeira e uma flâmula 

é o formato do padrão corretivo da formação. Observe nas 

figuras abaixo que a bandeira é semelhante a um retângulo 

(podendo ter inclinação), enquanto que a flâmula é uma 

bandeira pontiaguda, lembrando bastante um triângulo.
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Bandeiras 

Flâmulas
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CONCLUSÃO
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Conclusão 

Especialmente para quem opta por fazer operações de curto 

prazo na Bolsa de Valores, conhecer os conceitos vistos 

nesse E-Book são de fundamental importância. Continue

seus estudos e siga sempre evoluindo. Agradecimento 

especial para a Nelógica que disponibilizou esse material. 

Não custa lembrar: esse material é de cunho educacional e 

não representa oferta, análise ou recomendação de 

investimentos.

-


