
Estratégia de Correção nas 
Médias Móveis - Compra

Mercado

Investidor



Confirmação da Tendência no Tempo Gráfico Principal

Ativo selecionado 
para análise

Identificar tendência de preço 
no Tempo Gráfico Principal

Verificar se o ativo está em consolidação ou 
se tem um movimento completo de 
tendência:

Se Topos e Fundos LATERALIZADOS, então o 
ativo está em CONSOLIDAÇÃO;

Se Se Topos e Fundos ASCENDENTES, 
considerando mínimo de 17 candles entre 
topos e 17 candles entre fundos, então o ativo 
está em tendência de ALTA;

Se Topos e Fundos DESCENDENTES, 
considerando mínimo de 17 candles entre 
topos e 17 candles entre fundos, então o 
aativo está em tendência de BAIXA.

Tempo Gráfico Principal

SwingTrade

Diário



O preço deve estar próximo 
de pelo menos uma das 
médias de referência!

Confirmação da Estratégia 
de Correção nas Médias Móveis

Verificar se o preço ativo corrigiu nas 
MME’s 17 e 72 no Tempo Gráfico Principal

Condição de
compra não atendida

Condição de
compra não atendida

Em Consolidação Tendência de Baixa

Tendência de Alta

Tempo Gráfico Principal

SwingTrade

Diário

?



Verificar se o preço está acima da 
MME 72 no Tempo Gráfico Maior

Condição de compra 
não atendida

Preço não está corrigindo
nas médias móveis

Preço corrigindo
nas médias móveis

Análise no Tempo Gráfico Maior

Tempo Gráfico Maior

SwingTrade

Semanal

?



Identificar ponto ou região que, se alcançado,
indicará o rompimento do topo anterior no 
Tempo Gráfico Menor

Condição de compra 
não atendida

Análise no Tempo Gráfico Menor

Tempo Gráfico Menor

SwingTrade

60 minutos

Preço abaixo da MME 72

Preço acima da MME 72

?



Identificar ponto de entrada, stop 
loss inicial e alvo da operação

Entrada na Operação

Compra no rompimento do último Topo 
no Tempo Gráfico Menor

Stop Loss inicial no último Fundo do 
Tempo Gráfico Menor

Alvo: Conforme Gerenciamento de Risco 
(3x 1), ou seja, potencial de Ganho 3 vezes 
maior que o risco de perda

Ponto de rompimento do 
último Topo identificado



Definir tamanho da posicão
em relação à carteira 
e Liquidez do papel

Para SwingTrade, além da Liquidez do 
Papel, considerar ainda a % de 
representatividade do papel em relação 
à carteira, além dos demais critérios da 
Planilha de Gerenciamento de Risco.

Potencial de Ganho pelo
menos 3 vezes maior
que Risco de Perda

Condição de compra 
não atendida

Relação Risco x Ganho
desfavorável

Critérios de gerenciamento
de risco não atendidos

Critérios de 
gerenciamento
de risco atendidos

?

?



Efetivar operação de compra
conforme planejado

Operação de
compra efetuada
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