


introdução
Karina Pavan Trainer em PNL, a única 
especialista em Mentalidade do Trader 
formada pelo próprio criador da PNL Dr. 
Richard Bandler, foi a convidada da 
segunda aula da série especial do 
Técnicas e Trades que fala sobre o 
comportamento do trader. Ela 
apresentou técnicas e estratégias para 
a mudança de estado emocional e 
mentalidade, para ajudar você que é 
trader a ter mais autocontrole, disciplina, 
resiliência e consistência no mercado 
financeiro. 

Neste e-book nós trazemos um resumo 
de tudo o que foi apresentado por Karina 
durante a aula. Insights que vão 
destravar muitas coisas no seu 
mindset. Aproveite!



o que é pnl?
A primeira coisa que todo mundo tem que entender é que a 
PNL não é uma técnica pronta, mas algo que se deve aplicar 
a alguma coisa. Não existe, por exemplo, um "PNLista". O que 
existe é um terapeuta que usa PNL, existe o treinador que 
usa PNL, o médico que usa PNL. A PNL é aplicada em algo 
que tenha algum propósito.

No caso do mercado financeiro, aplicamos a PNL na 
inteligência emocional para os traders.

"A Programação Neurolinguística é 
um processo educacional sobre como 
usar melhor nosso cérebro" 
- Richard Bandler.



MAPA DA
AUTOCONSCIÊNCIA
Quando você é criança e toca a mão em um ferro quente 
(ou mesmo adulta rsrs) a reação é tirar a mão no mesmo 
instante. Assim que ela sente a mão queimar.

Quem não se entende, não tem autoconsciência, sente a 
emoção queimando, mas não sabe que ela está ali. Pensa 
que é normal. "Ah, isso é o meu estado natural. Estar tenso, 
nervoso, estressado é como eu sou". Não é. Para te ajudar 
nisso, é preciso fazer o mapa da autoconsciência. 

       Você vai mapear como se sente 
       antes de fazer suas operações.

       Vai mapear como se sente 
       durante as operações

       Vai mapear como se sente depois 
       de fazer suas operações.
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COMO EU FAÇO ISSO?
Quando você acordar, faça uma checagem do seu 
estado emocional. Pare e pense como você está se 
sentindo. Bem? Mal? Dormiu bem ou mal? 
Está irritado? Calmo? Ansioso?

Quando você começar a fazer a leitura do mercado, 
cheque novamente como está se sentindo. Está um 
pouco mais ansioso? Mais irritado? Se sentindo 
perdido?

Quando fizer suas operações, cheque mais uma vez. 
Tomou um stop? Faz uma nova checagem. Mercado 
está indo para o gain? Nova checagem.

Isso vai gerar um mapeamento de como geralmente você 
se sente no mercado. Isso te trará a autoconsciência, que é 
a primeira competência da inteligência emocional. Para 
chegar ao autocontrole, é preciso entender o que você quer 
controlar



FAZENDO O SEU MAPA 
DE AUTOCoNSCIÊNCIA
Coloque seus gatilhos, ou seja, os acontecimentos. 
Operou? Como se sentiu? Foi stopado? Como se 
sentiu?

Coloque qual foi sua reação. Qual o sentimento.

Coloque o resultado obtido.

Exemplo:

GATILHO
EMOÇÃO/
PENSAMENTO REAÇÃO RESULTADO

ENTREI NA 
OPERAÇÃO

FIQUEI ANSIOSO. 
ACHEI QUE DARIA 

TUDO ERRADO

SAÍ DO MERCADO. 
FIQUEI HESITANDO

MERCADO FOI 
PARA X E EU 

PERDI A SUBIDA



TRÍADE DO ESTADO 
EMOCIONAL
Tendo em vista que suas emoções atrapalham as suas ope-
rações e tendo em vista que você vai fazer todo esse mapa 
da autoconsciência e vai se entender, agora eu quero te ensi-
nar uma técnica para te ajudar a mudar o seu estado emo-
cional.

As vezes não conseguimos nos comportar da maneira que 
gostaríamos porque nosso estado emocional está incon-
gruente com relação ao comportamento. Se você está com 
raiva, não conseguirá agir com calma no mercado.  A Tríade 
do Estado Emocional vai te ajudar a entender e solucionar 
isso.

foc
o

pensamento

fisiologia



FISIOLOGIA
Se você está sentado com uma respiração ofegante, com o 
corpo tenso, se movimenta rápido, está com a voz mais 
agressiva e a testa franzida, você está comunicando para o 
seu cérebro que está tenso, em momento de perigo. O seu 
cérebro vai soltar todas as químicas para fortalecer o seu 
estado emocional. A sua fisiologia mexe com a sua emoção, 
sendo a emoção respostas químicas e neurais que o nosso 
cérebro dá baseado nas nossas memórias. 

Quando você deixa seu corpo com as características citadas, 
seu cérebro lembra que seu corpo se comportou da mesma 
maneira antes em momentos de alto estresse. 

TÉCNICA PARA AJUDAR: quando você estiver operando, 
respire mais devagar. Respire profundamente para manter a 
serenidade. Não fique franzindo a testa, se chacoalhando, 
pois isso comunica ansiedade para o seu cérebro. Mantenha 
a postura, se alongue, não passe sinais de estresse para 
seu cérebro.



PENSAMENTO / PALAVRA
Tudo o que você fala ou pensa, interfere no seu 
estado emocional.

Um exercício besta, mas que funciona muito é parar em 
frente a um espelho e começar a falar "Estou ótimo! Estou 
muito bem! Eu sou demais!".  Vai se sentir tão bobo que vai 
dar risada e vai se sentir um pouco melhor. Esse é um 
exemplo de como usar as palavras ao seu favor. 

Já se você está operando e começa a falar coisas como 
"Burro! Seu burro! Sou muito burro! Nunca vou aprender! 
Vou continuar perdendo para sempre!", isso vai te prejudicar, 
te colocar para baixo, te jogar em um ciclo negativo. Preste 
muita atenção ao que você diz.

TÉCNICA PARA AJUDAR: Comece a narrar, de preferência 
em voz alta, o que está acontecendo no mercado, na sua 
tela. Isso vai ocupar a sua cabeça, não te deixará pensar 
besteira e vai elevar o seu nível de presença, pois você vai 
estar 100% focado no mercado.



FOCO
É onde está a sua atenção. Onde está a sua? No mercado 
ou no barulho externo, no seu celular, no mercado que 
“te persegue", no passado, no futuro? Lembre-se: tudo aquilo 
em que você foca, se expande.

TÉCNICA PARA JUDAR: Você foi stopado e está puto da 
vida? O que fazer? Levante-se, vá até a cozinha e beba um 
pouco de água. Lave o rosto. Ainda irritado? Se xingando? 
Vamos mudar o foco. Abra o YouTube e coloque em um 
daqueles stand-ups bem ruins, que você dá risada de tão 
bobo que são. Fique assistindo uns 15 minutos.

Atenção. Depois que melhorar o seu humor, não adianta 
sentar para operar e não fazer uma releitura do mercado. 
Se você operar com o mesmo viés que estava antes, 
provavelmente dará errado mais uma vez.



TÉCNICA PARA ACABAR 
COM AQUELE CICLO DE LOSS
Está vindo de uma sequência de loss? Vamos dar um tempo 
no mercado e seguir um plano de reabilitação usando replay 
e simulador.

ATENÇÃO: tanto no replay quanto no simulador, você já tem 
que ter um gerenciamento de risco. Com quantos contratos 
vai operar na conta real? Qual seu limite de loss? E o seu 
alvo? (O bom de ter alvo, é que você não é pego pela
ganância). Isso é indispensável.

Na primeira semana, um detox de mercado. Você está sem 
confiança, com o emocional ruim, por isso precisa parar de 
operar. Nessa semana até pode fazer replay a noite, mas não 
pode ir para o simulador. 

Faça duas horas de replay por noite e depois faça um diário 
de trade do replay. Anote as entradas, saídas, resultados, o 
que deu certo e o que deu errado. 

Na semana seguinte é hora de ir para o simulador.  Siga 
exatamente a sua técnica + seu gerenciamento de risco. Viu 
que sua leitura não está boa? Vai dar uma estudada. 
Começou a ir bem? Chegou a hora de retornar a conta real, 
mas será apenas uma operação por dia. Independente se 
der gain ou loss.

Na semana seguinte, entre na conta real e faça a primeira 
operação. Foi stop? Tente outra vez. Stop novamente? Pare 
e volta no dia seguinte. A primeira operação já foi gain? 
Pare e volte apenas no dia seguinte. 

Isso irá restaurar sua confiança.



Quanto conteúdo e técnicas 
interessantes, né? Quer se 
aprofundar e saber um pouco 
mais sobre a aplicação da 
Programação Neurolinguística 
para o trader? Gravamos uma 
aula de quase uma hora e 
meia só sobre esse assunto. 
Clique aqui e aproveite! 
É de graça!

https://www.youtube.com/watch?v=Ogp8y5OkKq4
https://www.youtube.com/watch?v=Ogp8y5OkKq4

