
PASSO A PASSO:
COMO FAZER 

O mais importante é que você 
conte com especialistas no 
assunto. No modalmais você 
encontrará, além de 
profissionais no mercado 
financeiro, ferramentas e 
estrutura indispensáveis para 
seu sucesso como trader 
profissional. Por isso, não 
perca tempo e abra sua conta 
hoje mesmo. 

Saber elaborar um plano 
de trading é fundamental 
para ter sucesso nessa 
profissão. Portanto, 
confira esse material e 
veja como fazer isso de 
forma eficiente.

O plano de trading é um 
planejamento composto por 
uma série de aspectos 
indispensáveis para o 
sucesso da profissão como 
trader. Esse plano deve guiar 
suas operações diariamente, 
portanto ele deve ser 
preparado de modo que, 
segui-lo, seja uma regra.

O QUE É UM PLANO 
DE TRADING?

COMO FAZER O 
PLANO DE TRADING?

Além disso, esse 
planejamento também 
servirá para indicar, entre 
outros aspectos:

O plano de trading serve 
como um mapa que 
mostrará o caminho para sua 
evolução como profissional. 
Além disso, ele é importante 
para que, de certa forma, 
você reduza a exposição de 
seu capital ao risco de perda. 
O plano de trading faz com 
que suas operações sejam 
mais saudáveis e, 
principalmente, organizadas.

Para fazer um bom plano de 
trading, você deve determinar 
alguns fatores básicos. O 
mais importante é que ele 
deve ser adequado a você. 
Portanto, o ideal é utilizar as 
dicas, mas aplicá-las de 
modo que se adequem aos 
seus objetivos. Veja:

A evolução de seus resultados ao longo do 
tempo;

O momento certo de aumentar o tamanho 
de suas posições e, consequentemente, 
suas limitações diárias, à medida que evolui 
sua estratégia.

QUAL A IMPORTÂNCIA 
DO PLANO DE TRADING?

Para montar um plano de trading eficiente, é preciso levar 
em consideração três cuidados essenciais:

QUAIS SÃO OS 3 PRINCIPAIS 
CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER?

DEFINA METAS. Apesar de quantitativas, 
elas devem ser mais do que financeiras, uma 
vez que serão a base para a definição dos 
demais fatores. Defina, além do quanto você 
pretende ganhar em determinado período, o 
quanto de seu tempo pretende dedicar aos 
estudos e com qual periodicidade, quantos 
ativos diferentes irá negociar, etc.  

DEFINA LIMITES DIÁRIAS. Quando o 
valor definido for atingido – seja ele em forma 
de ganho ou perda, encerre suas operações. 
Utilize Stop Loss, sempre o ajustando ao longo 
das operações, caso você esteja atingindo o 
limite de perda do dia. Do mesmo modo, defina 
Stop Gain, e quando necessário, faça ajustes 
de modo que você encerre suas operações 
quando o valor limite de ganho for atingido;

Determine, também, OBJETIVOS, como por 
exemplo, o que pretende fazer com os lucros;

Crie um CRONOGRAMA que permita a 
atualização de seu plano de acordo com o 
crescimento do patrimônio;

Defina QUAIS ATIVOS IRÁ NEGOCIAR,
para assim, dedicar-se às características 
técnicas dele. Por exemplo, caso vá operar 
contratos futuros, conheça as datas de 
vencimento, os códigos por período etc;

Mantenha-se PREPARADO. Para isso, 
estude, conheça novas estratégias, acompanhe 
pregões passados, notícias relevantes para o 
mercado, etc.
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SEJA REALISTA e reconheça 
suas limitações tanto no que diz 

respeito ao financeiro, quanto 
no quesito conhecimentos e 

habilidades;1SEJA REALISTA 1SEJA REALISTA 1e reconheça 1e reconheça 1suas limitações tanto no que diz 1suas limitações tanto no que diz 1respeito ao financeiro, quanto 1respeito ao financeiro, quanto 1no quesito conhecimentos e 1no quesito conhecimentos e 1habilidades;1habilidades;1
TENHA EM MENTE que os princípios 

básicos de todo trader de sucesso 
são a organização, a disciplina e o 
planejamento. Portanto, siga seu 
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RESPEITE SUAS CARACTERÍSTICAS
próprias, então, não utilize um plano 
criado por outro trader. Em vez disso, 
utilize as dicas essenciais, mas crie 
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