


INTRODUÇÃO
O Técnicas e Trades, quadro do GainCast, acaba de 
lançar a série: O Comportamento do Trader. Uma série 
de 4 lives ao vivo, sempre às terças-feiras, que tratam 
do 
emocional do trader. A primeira aula teve como tema 
"Inclinações Comportamentais do Trader" com Ariane 
Campolim

Para facilitar o seu aprendizado, a equipe do GainCast e 
Ariane preparam este E-book com um resumo dos 
principais tópicos 
abordados durante a live. Aproveite!



AS TRÊS GRANDES 
FASES DO TRADER

FASE 1
Essa é fase inicial. Quando a gente começa e nem 
sabe muito como as coisas funcionam. A gente 
vai aprendendo uma coisa aqui, outra ali, mas não 
temos ainda um conhecimento estruturado. Até 
que vem a fase 2.

FASE 2
É a fase que a gente realmente vai buscar um 
conhecimento estruturado. Depois que a gente 
aprende a técnica, fica ainda um pouco perdido 
sobre o que acontece e o por quê de não 
conseguir aplicar o que aprendeu, de não 
alcançar resultados. 

FASE 3
Esta é a fase do auto conhecimento, do 
emocional, do psicológico. Nessa fase a gente se 
prega tendo alguns comportamentos que podem 
até vir do nosso inconsciente. É sobre esses 
comportamentos que nós vamos tratar aqui. Eu, 
Ariane, vou falar um pouco da minha experiência 
com eles e contar o que fiz para lidar com estas 
inclinações e ter resultados no mercado.



ILUSÃO DA 
PRIMEIRA 
IMPRESSÃO 1
"A primeira impressão é a que fica". Você já ouviu essa 
frase, né? Ela se aplica a muitas áreas da nossa vida. 
Pode ser quando vimos uma pessoa pela primeira vez 
ou também no mercado. Às vezes você entra em uma 
posição e tem a ilusão que o mercado vai a seu favor. 
Só que o mercado muda o tempo todo e a gente 
precisa entender isso.

Não podemos pensar "Eu comprei e isso aqui vai subir. 
É assim e eu vou manter isso até o fim!". Não! Ele 
muda. Em 2 minutos o mercado pode mudar a 
informação e se a gente ficar preso a primeira 
impressão, pode se dar muito mal.



INCLINAÇÃO AO 
PERFECCIONISMO
Na escolinha a criança erra, os pais brigam, colocam de 
castigo e, muitas vezes, isso vai para o inconsciente 
dela. Isso acontece porque o inconsciente está 
tentando protegê-la dessa dor.

Na vida adulta, isso traz alguns problemas para o 
trader. A pessoa cresce e não aceitar errar. Ela acha que 
todo dia tem que entrar exatamente no ponto certo, 
tem que adicionar, colocar o stop, entrar na mínima, 
sair na máxima e o trade tem que ser perfeito 
todos os dias. 

Traders assim têm, por exemplo dificuldade em fazer 
entradas, pois ficam esperando o trade perfeito. Ou 
ainda, quando entram, querem fazer o máximo 
possível. Aí o mercado volta e o loss vem com tudo.
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ILUSÃO DE QUE 
INFORMAÇÃO 
É PODER
Eu recebo muitas perguntas se eu leio 
notícia. Gente, eu acordo 30 minutos antes de abrir o 
mercado. Faço meu café, fico na minha, vejo algumas 
mensagens (mas não respondo). Notícia em si, eu não 
leio. Pra onde vai o dólar, onde vai o ibovespa? Eu 
não sou formada em economia. As pessoas pensam 
que quanto mais coisas elas 
souberem, melhor vai ser. Ela sai vendo tudo o que é 
de notícia e nem sabe direito como compila aquilo. 

Não adianta ter conhecimento se ele não é aplicado. Se 
você não sabe usar essas 
notícias, elas não servem de nada. 

O que vale é o que você tem de informação, de técnica, 
de tática e principalmente de auto conhecimento que 
vai te ajudar a operar.
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INCLINAÇÃO 
AO EXCESSO 
DE CONFIANÇA
Esse eu fiz um dia e perdi 15 
mil reais! Eu tinha acabado 
de começar a operar e tinha 
dinheiro na conta. O mercado 
começou a voltar contra mim 
e eu pensei "Eu já tenho um 
ano aqui. Esse troço vai subir 
eu tenho certeza. Eu sei 
operar". Aí inventei de fazer o 
bendito preço médio, de 9 até 
16 da tarde. Acabei o dia 
comendo fast food, chorando 
e pedindo socorro. 

A gente esquece que quem 
manda é o mercado, fica 
arrogante e acha que 
sabemos de tudo. 

É por isso que tiro o dinheiro 
da corretora todo mês e só 
deixo lá o que eu posso 
perder.
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ILUSÃO DE 
CONTROLE
Com a vida eu entendi que a gente não tem controle 
de porcaria nenhuma. Se você não aceitar isso, vai 
passar a vida inteira se 
estressando. 

Eu entendi que eu posso controlar as minhas ações, 
minhas atitudes perante o plano de trade, mas o 
mercado eu não controlo. 

Quando estou no trade e a coisa fica ruim para o meu 
lado, eu tenho que avaliar, diante dos conhecimentos 
que eu tenho, como posso reagir. Encerro o trade? 
Faço adição? Pensar no que eu posso fazer me impede 
de surtar, porque eu sei que a única coisa que eu 
controlo são minhas ações.
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ILUSÃO DA 
RESPONSABILIDADE 
E SEGURANÇA 
EM NÚMEROS
Com a vida eu entendi que a gente nã o tem controle 
de porcaria nenhuma. Se você não aceitar isso, vai 
passar a vida inteira se estressando. 

Quando eu perdia o controle sobre alguma situação, a 
crise de ansiedade batia forte. Eu comecei a melhorar 
isso um dia em que eu estava na faculdade e um 
médico me viu 
tomando remédio para dor de cabeça. Ele me 
perguntou o que estava acontecendo, viu minha 
pressão e me falou "olha. Ou você aprende a se 
acalmar, ou você vai ter um ataque".
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INCLINAÇÃO PARA 
CRER NA LEI DOS 
PEQUENOS NÚMEROS
Quem acredita que só porque algo deu certo poucas 
vezes, sempre irá dar certo, acredita na Lei de 
Pequenos Números.

Uma pequena amostragem não é capaz de gerar 
credibilidade. Para se ter confiança em determinado 
método é necessário que tenha sido testado e 
aprovado muitas e muitas vezes. 

Respeite o seu dinheiro. Quando você tem um gain 
fazendo algo errado, isso ai acabar sendo péssimo 
para você no longo prazo.
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INCLINAÇÃO 
DE VER ROSTO 
NAS NUVENS 
Mecanismos ancestrais nos fazem querer ver e 
encontrar coisas que não são reais. Essas inclinações 
induzem o trader, por ansiedade, a enxergar setups, 
entradas e padrões onde não existem.

Quem faz isso normalmente não é trader profissional, 
é alguém que gosta da adrenalina de estar ali em 
frente a tela. 

Eu vejo muito isso acontecer. Muito mesmo. 
E é onde as pessoas mais perdem dinheiro.
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ILUSÃO DE 
QUE MAIS 
É MELHOR
Quando a gente é iniciante, 
você traça Fibo, traça suporte 
e resistência do dia anterior... 
As pessoas pegam o 
operacional de todo mundo, 
de todos os vídeos que ela 
viu no YouTube e coloca tudo 
no gráfico. Porque ela tem a 
ilusão de que isso vai salvar 
e quanto mais coisas ela 
colocar na tela, melhor. 
É tanto indicador que ela 
nem sabe o que são.
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INCLINAÇÃO 
AO OTIMISMO
Essa é uma que eu nunca tive na minha vida. Alguns 
dizem que sou pessimista, outros que sou realista. Al-
gumas pessoas começam no mercado e dizem "uma 
hora vai dar certo", mas nada de pensar nos riscos. 

Não se trata de colocar empecilho, mas se resguardas 
para possíveis coisas ruins que aconteçam. Novamente, 
é por isso que tiro todo o dinheiro da corretora e 
começo com o que posso perder. Sou eu me 
precavendo a coisas ruins que podem acontecer. 

Pessoas muito otimistas, acabam não 
conseguindo ver a realidade do mercado. 
É preciso ver a realidade dos fatos. Otimismo não vai 
fazer o mercado virar ao seu favor.
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INCLINAÇÃO 
A RECUPERAR
Essa é uma das coisas que mais recebo 
mensagem. O trader dizendo que quebrou a conta. 
Ela sabe que estava errada, que deveria ter stopado, 
ou stopou, mas está no prejuízo, mas tem muita 
dificuldade de aceitar isso. Ela não trabalha isso e 
quer recuperar a qualquer custo e no mesmo dia.

Se eu tomo dois stops seguidos ou estou muito perto 
do meu limite de perda, eu paro. Por que? Porque o 
dia que não parei, o loss foi pesado. Com o passar do 
tempo aprendi que se hoje não foi bem, melhor parar. 
Amanhã tem mercado de novo.
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CONCLUSÃO
Estes são apenas alguns das inclinações que um 
trader tem e que podem acabar atrapalhando-o 
na caminhada rumo à consistência. 

Quer saber mais sobre essas inclinações? 
Assista a aula que gravei com o Leandro 
Ross no canal do GainCast
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