Iniciando na bolsa de valores – Fatores psicológicos importantes para o sucesso
Hoje em dia devido a facilidade de se comprar e vender ações via internet, o número de
pessoas que entram no mercado de ações está aumentando significativamente, mas uma parcela
extremamente pequena percebe que necessita estudar para que se tenha o retorno esperado.
Um aspecto que não é levado em conta é que o mercado de ações é totalmente diferente do
que estamos acostumados. Quando compramos e vendemos ações não temos um chefe dizendo
quando comprar e existe uma facilicade imensa para fazer um negócio. Não é como um vendedor
por exemplo que precisa achar um cliente interessado em seu produto, não precisamos convencer
ninguém a comprar nosso produto, basta colocar uma ordem de venda ou compra a preço de
mercado que a ordem muito provavelmente será executada em alguns segundos.
No mercado de ações sempre tem alguém do outro lado querendo comprar ou vender um
ativo no preço atual de mercado. Isso por um lado é muito bom, pois nos dá liquidez ao nosso
investimento, basta enviar a ordem que temos o negócio executado.
Mas essa facilidade é justamente o que leva muita gente a perder dinheiro. Precisamos saber
quando um ponto interessante para comprar aparece e quando deveremos vender para garantirmos o
lucro. É comum as pessoas perderem dinheiro e culparem a ação da empresa que não foi para o
lado que ele queria, ou então comprar em um determinado ponto e ficar TORCENDO para o preço
subir! O que poucos percebem é que o único culpado por ganharem ou perderem dinheiro é ele
mesmo. Quem tomou a decisão de comprar e vender foi ele mesmo, não teve um cliente que
desistiu do negócio ou então que comprou e não pagou, uma vez colocada a ordem ela será
executada e o dinheiro proveniente do negócio certamente cairá na conta do vendedor e será
debitada da conta do comprador. (processo garantido e regulamentado pela CBLC – Companhia
Brasileira de Liquidação e custódia e pela BOVESPA)
Existem métodos de controle de risco que não são difíceis de aplicar e a análise dos gráficos
também podem ser feitas com conhecimento técnico do assunto, mas os aspectos psicológicos das
pessoas é o principal impecílio para se obter lucro no mercado de ações. A ganância e o medo
alteram o comportamento e nos faz cometer erros que só são percebidos depois de algum tempo.
Vejamos um exemplo prático: suponhamos que compramos hoje altum ativo a R$42,00.
Daqui a uma semana vamos olhar de novo e o preço subiu para R$46,20 (10% de lucro), na outra
semana olhamos de novo e já está em R$48,30 (15% de lucro). Então ficamos empolgados e
começamos a olhar mais de perto, no dia seguinte o preço volta para R$47,50. Pensamos então,
bom ainda estou com 13% de lucro. No dia seguinte cai para R$45,00. Começamos a ficar tensos,
mas como ainda estamos no lucro deixamos lá e continuamos a pensar que voltará a subir. Na
semana seguinte o preço volta para R$42,00. Começamos a ficar mais preocupado, mas estamos no
zero a zero e resolvemos continuar. Provavelmente essa pessoa só venderá quando o preço cair
muito e não conseguir mais continuar vendo seu patrimônio diminuir e então quando a dor da perda
estiver insuportável amargará o prejuizo vendendo o ativo.
Parece ilógico, mas isso acontece com a maioria das pessoas no mercado de ações
repetidamente todos os dias. São poucos os que conseguem deixar a emoção de lado e obterem
lucro constante por um período longo.
Aos que pretendem entrar no mercado de ações, lembrem que o conhecimento técnico do
mercado é muito importante e para isso existem muitos cursos no mercado, mas saibam que não é o
único requisito importante para o sucesso no mercado de ações, os aspectos psicológicos, que na
maioria das vezes são ignorados pelos traders, são talvez mais importantes para a obtenção de
lucros constantes ao longo do tempo.
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