
Conheça os seus 
custos de trading
Saiba como acomodar eficazmente os 
seus custos de transações

Aviso de risco: CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro 
rapidamente devido à alavancagem. 71% e 65% das contas de investidores de varejo perdem 
dinheiro ao negociar CFDs com Tickmill UK Ltd e Tickmill Europe Ltd, respectivamente. Você deve 
considerar se compreende como funcionam os CFDs ou qualquer outro de nossos produtos e 
se pode correr o risco de perder seu dinheiro. 

Este material destina-se apenas para fins informativos e não deverá ser considerado como 
conselho de investimento.
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Um dos aspectos mais importantes do trading que é frequentemente ignorado pelos operadores mais inexperientes é o custo subjacente na gestão e 
execução de uma transação. O trader amador ignora os custos comerciais, focando-se apenas no resultado de uma transação. O trader profissional tem 
atenção nos custos do trading, refroçando o desempenho da respectiva atividade de trading. Como em todas as empresas do mercado, existem custos fixos 
e variáveis.  

As taxas embutidas no trading podem ser lucros adicionais que servirão para cobrir serviços de análise técnica personalizada, rede de notícias ou outros 
serviços, sendo que os traders que operam no curto prazo podem optar por pagar por melhores conexões com esses lucros. Quando você opera com uma 
corretora, você está sujeito a alguns custos fixos. Se estiver negociando através de um broker de FX de varejo, terá de pagar uma comissão para a execução, 
ou terá de pagar um spread. Um spread é a diferença de pip entre o preço de venda e o preço de compra. Como em qualquer mercado, os custos fixos da 
transação podem variar de broker para broker; no entanto, o mercado é muito competitivo. As boas notícias para os traders é que os principais custos das 
transações não são proibitivos para obter operações lucrativas.

Dependendo da sua estratégia de trading, uma falha na consideração dos custos de transação podem ter um impacto significativo na sua rentabilidade de 
longo prazo. Para os traders que escolherem executar uma estratégia de “scalping” (revenda com lucro) em períodos muito curtos e com metas de lucros 
baixos, um broker com spreads maiores pode fazer com que uma possível operação de lucro se torne uma operação de prejuízo. 

Muitos traders que testaram anteriormente ou negociaram com uma conta demo, utilizando a estratégia de “scalping” ficam frustrados quando começam a 
negociar em uma conta real e entendem os verdadeiros custos de uma transação. 

Por isso, é essencial ter um conhecimento aprofundado de todos os custos fixos associados quando se opera em um mercado financeiro. Para se preparar 
melhor para a gestão do seu trading, iremos detalhar todas as despesas fixas para a execução, controle e saída de uma operação. Lembre-se que a parte 
essencial para gerir o seu capital é compreender todos os custos associados. Para muitos traders, não é necessariamente uma falha não ter lucro em todos 
os mercados, é uma falha não contabilizar todos os custos de fazer negócios.
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1. O que é o “spread”?
A forma mais simples de um trader compreender o spread é compreender o seu contexto como uma taxa que o broker cobra 
para execução da transação. Quando abre o seu terminal de trading, para cada par de divisa, verá as cotações piscando 
no monitor, sendo que uma delas é o preço de venda e outra é o preço de compra. O spread é a diferença entre as duas 
cotações ou o seu ponto médio; sendo assim o broker assume o spread como o pagamento pela prestação dos serviços de 
corretagem, por exemplo, por acatar a sua ordem e colocá-la em um fornecedor de liquidez disponível.

Examinemos então o processo: 

1. Se eu quiser vender ou ter  uma posição curta em GBPUSD nos 1,2900, eu clicarei no botão vender na plataforma, onde 
aparecerão duas cotações: 1,2898 e 1,2900.  
 
Quando executo a minha ordem de venda, o broker irá colocar a minha ordem no preço de 1,2898, cobrando nesse caso 
2 pips pela execução. Esta é a diferença entre o preço que eu negociei e o preço ask de oferta.

2. Digamos que quero comprar ou ter uma posição longa no GBPUSD nos 1,2900. Quando clico no botão compra no meu 
terminal, vejo duas cotações, por exemplo, 1,2900 e 1,2902.  
 
Quando executo a minha ordem de compra, o broker irá colocar a minha ordem nos 1,2902, cobrando 2 pips pela 
execução. Esta é a diferença entre o preço que eu negociei e o preço bid de compra.

*As cotações são meramente para fins ilustrativos.

Ask

1.28981.2900

Bid

2 pips
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A diferença entre as cotações de demanda (compra) e a oferta (venda) é o indicador 
da natureza do mercado cambial. Como um mercado de balcão, ou OTC, as 
corretoras oferecem cotações como um sistema de leilão dos seus fornecedores 
de liquidez. Isto contrasta com os produtos negociados em bolsas de valores, 
como as ações, onde você opera no último preço que o ativo foi negociado. No 
mercado Forex OTC, você aceita os preços do seu broker com relação à cotação 
do ativo subjacente que você está negociando. Ainda assim, o broker tem o direito 
de ajustar as cotações com base na liquidez disponível. Por exemplo, em períodos 
de elevada volatilidade, o broker pode aumentar os spreads.

2. A Oferta e a Demanda

Veja os spreads da Tickmill aqui!

Ask-Sell

1.29001.2898

Bid-Buy
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3. Os spreads podem aumentar

Agora que compreendemos como o broker oferece as 
cotações aos seus clientes, é essencial saber que os spreads 
do broker podem variar dependendo das condições de 
mercado. Quando os mercados estão voláteis ou em rápido 
movimento, devido a dados econômicos de grande impacto ou 
notícias imprevisíveis nos mercados, o broker pode aumentar 
os spreads. 

Quando os mercados estão calmos e com maior liquidez, o 
broker pode oferecer um spread relativamente menor em um 
ou dois pips. Se a volatilidade aumentar substancialmente 
e a liquidez estiver menor, o spread pode aumentar para 
contabilizar um maior risco enfrentado pelo broker. Isso 
acontece especialmente quando o broker enfrenta situações 
adversas e pode ter dificuldade em transmitir sua ordem a um 
grupo de liquidez disponível.
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Por isso, agora que compreendemos o que é o spread e porque ele pode aumentar de tempos em tempos, vamos analisar o 
impacto da variação do spread na sua rentabilidade.

Um simples pip é algo que pode nao parecer muito, mas pode ter um grande impacto na sua rentabilidade. Se você estiver 
operando com um broker que oferece spreads menores, é mais provável que você tenha resultados positivos. O segredo para 
o seu sucesso não está apenas no spread, mas também no tempo de execução do seu broker. O spread é apenas metade da 
guerra. Um boa prática de execução do seu broker será importante para determinar se voce terá benefícios nos spreads baixos 
que oferecem.

Um broker pode anunciar spreads baixos na sua plataforma, no entanto, quando executa o seu trade, você pode verificar que a sua 
ordem está colocada com dois ou três pips de distância do nível onde você gostaria de ter entrado, tendo um impacto negativo 
na sua posição. As corretoras com menor reputação realizam inúmeras táticas que colocam o trader menos experiente em 
desvantagem; atrasando e parando a execução e até rejeitando a sua ordem, o que anula dramaticamente o “spread super baixo” 
que alegam oferecer. Em alguns casos as corretoras irão limitar os tamanhos de transação em relação aos spreads que oferecem; 
isto está em letras muito pequenas nos Termos e Condições.

As políticas de spreads podem variar bastante entre corretoras. Algumas corretoras oferecem spreads fixos; no entanto, olhando 
mais a fundos, os spreads fixos são frequentemente maiores do que os spreads variáveis. Essencialmente você acaba pagando 
um prêmio permanente por um seguro que é necessário somente em algumas ocasiões. Você estará melhor servido quando 
encontrar um broker que ofereça preços estáveis e que demonstre práticas de execução que possam sustentar os spreads que 
oferecem.

4. Porque são os spreads importantes
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A peça final do quebra-cabeça com relação aos spreads é compreender que, 
conforme mencionamos acima, existem determinadas condições de mercado 
em que todos os brokers ajustam os spreads para mitigar o seu próprio risco 
no mercado. Frequentemente, estes eventos acontecem devido a uma maior 
volatilidade nos mercados, em que as principais notícias incentivam uma ação 
rápida dentro do mercado. Você também deverá ter cuidado ao manter posições 
ao longo do fim de semana, especialmente quando os mercados não estão sob 
pressão ou quando existir a possibilidade de serem publicadas notícias “fora do 
horário de trading”. Estas situações podem levar a gaps nas cotações do mercado, e 
se existirem gaps de mercado até o seu preço de Stop Loss, o broker será obrigado 
a colocar a sua ordem na próxima cotação disponível. Este cenário pode ter um 
impacto determinante na sua conta. 

Quando o Banco Nacional Suíço eliminou a indexação da sua moeda, o mercado 
caiu fortemente em segundos, provocando gaps de cotação que deixaram alguns 
traders seriamente no vermelho. O evento fez ainda com que alguns brokers 
pedissem falência, pois não conseguiriam cobrir as perdas dos clientes com os 
seus fornecedores de liquidez. Por isso, é essencial compreender quando realmente 
começa o seu risco, evitando manter-se com posições no mercado durante as 
principais divulgações de dados econômicos e fechando todas as posições antes do 
fim de semana, de forma a proteger a sua conta.

5. Sllipage causa problemas
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6. Estruturas de comissão
Alguns brokers irão aplicar comissões para a execução de ordens. Os brokers que cobram comissões tendem a oferecer spreads mais baixos do que os 
brokers que não cobram tais comissões. Isto deve-se ao facto de o broker gerar receita através das comissões, de forma a que possa fornecer spreads 
mais baixos.

Os brokers podem cobrar comissões de duas formas:

1. Fixa: os modelos de comissão fixa significam que o broker irá cobrar um valor fixo, independentemente do tamanho/volume da sua transação. Por 
exemplo, será cobrado o mesmo para a negociação de um lote micro, mini ou standard.

2. Variável: um modelo de taxa variável significa que o broker irá cobrar-lhe uma comissão com base no tamanho relativo da sua transação. Os 
brokers que oferecem este modelo irão reduzir as taxas com base na frequência e tamanho das transações.

Um exemplo do modelo de taxa variável é o borker cobrar £1,00 por £100.000 de moeda transacionada. Logo, se comprarmos £1.000.000 de GBPUSD, 
pagaríamos uma comissão de £10 por execução de transação. Se um trader tiver vendido £10.000.000 de GBPUSD, o broker irá cobrar £100 pela 
execução da transação. Os brokers tendem a oferecer uma escala variável de comissão, sujeita ao valor líquido da moeda transacionada . 

Ao decidir sobre sua estrutura de comissão preferida, é importante levar em consideração seu próprio estilo ou estratégia de trading. Por exemplo, 
scalpers que abrem muitas operações pequenas provavelmente se beneficiarão de uma estrutura de comissões variáveis, na qual as comissões serão 
mais baixas devido ao menor tamanho dos trades.
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7. Custos administrativos
Os brokers também cobram taxas 
administrativas que não são amplamente 
publicadas ou compreendidas como as taxas 
de Spread e Comissões. Alguns brokers cobram 
de seus clientes a inatividade nas suas contas 
de trading, caso não negociem um volume 
mínimo mensal ou trimestral. Poderá também 
ser debitado o custo de margem, alguns brokers 
chegam até a cobrar por falar diretamente com o 
broker por telefone.
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8. Alavancagem
A alavancagem é uma funcionalidade que um broker pode te oferecer, através 
da qual um trader pode aumentar os retornos financeiros na sua conta em 
comparação ao capital inicial depositado. Um dos principais motivos pelos 
quais o trading de varejo em moeda estrangeira se tornou tão proeminente na 
última década é devido ao acesso à alavancagem. Quem não tiver experiência 
ou conhecimento de como a alavancagem funciona, deve ter cuidado, pois a alta 
alavancagem poderá expor a comissões muito elevadas devido ao alto número de 
lotes negociado. Isto acontece pois a maioria dos brokers cobra comissões por 
lote e quanto mais alavancagem usar, mais lotes pode abrir. 

Consulte a Margem e Alavancagem da Tickmill aqui!
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9. O Roll (Swaps)

Outro custo que passa frequentemente despercebido que pode ser cobrado é a 
taxa que um broker irá cobrar por manter posições abertas de um dia para outro. 
Este custo chama-se “rollover” ou swaps e é específico dos mercados de câmbio. 
Cada moeda que você opera tem a sua própria taxa de juro associada, dependendo 
do país de origem. Por isso, quando você deixa uma posição aberta de um dia para 
o outro em um par de divisa, por exemplo, GBPUSD, a sua conta está sujeita a uma 
taxa de juro diária, cobrada como a diferença entre duas taxas de juro do par de 
forex que você está negociando. Estas taxas são fixas e aplicadas pelo seu broker 
e pelo respetivo fornecedor de liquidez no mercado interbancário (varejo). Logo, 
se você deixar uma posição de compra aberta de um dia para o outro em GBPUSD, 
a taxa de “rollover” será equivalente à diferença entre as taxas no Reino Unido e 
Estados Unidos. Isto pode ter um impacto positivo ou negativo na sua posição.

Por exemplo, se as taxas no Reino Unido estiverem nos 2% e as taxas nos EUA nos 
1%, então o broker irá creditar a sua conta em 1%. Isto porque você é um comprador 
de uma moeda com uma taxa de juros superior e a sua transação irá se beneficiar 
de uma taxa de juro positiva. Se vender GBPUSD e deixar a posição aberta de um dia 
para o outro, o seu broker irá debitar a sua conta 1%, pois a sua transação terá uma 
taxa de juro negativa transportada. 

www.tickmill.com/pt

Conta demo Criar conta

https://www.tickmill.com/pt/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=trading_costs_&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.eu/users/register?lang=2&&utm_campaign=trading_costs
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=trading_costs_&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/pt/?utm_source=ebook&utm_medium=trading_costs_&utm_campaign=ebook_links


Conheça os seus custos de trading

| 13 |

10. Resumo

Neste eBook, aprendemos que existem muitos custos adicionais que os traders devem levar em 
consideração na hora de escolher um broker. Para ter sucesso no longo prazo, é fundamental que 
um trader busque entre as diversas alternativas e faça uma escolha acertada. 

Os traders devem estar cientes dos custos implícitos quando abrem, gerem e saem das suas 
transações. É importante dedicar algum tempo para comparar os spreads e estruturas de 
comissões dos brokers. É essencial que encontre um broker que forneça preços consistentes e 
estáveis e que a tecnologia de execução do broker seja suficiente para corresponder aos spreads 
oferecidos. Isso significa que você poderá beneficiar-se de spreads menores. É também essencial 
que, no desenvolvimento e teste da sua estratégia de trading, tenha em consideração os custos 
de corretagem como spreads e derrapagem (slippage). Esta é a única forma de ter uma visão do 
mundo real e tornar viável a sua estratégia de longo prazo. Depois de ter comprovado o conceito 
teórico de uma estratégia lucrativa através de um teste exaustivo nas plataformas, é indicado 
iniciar com um pequeno depósito com o seu broker para testar a estratégia em condições reais de 
mercado, pois só assim poderá ver se a sua estratégia foi realmente bem desenhada e aplicada.
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Conheça os seus custos de trading
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What’s Next?
Now that you’ve made your way through our Knowing your Trading Costs eBook, it may be the time to take the next step and 
register with Tickmill. The process is really quite simple. Just follow the steps below to begin.

STEP 1 REGISTERSTEP 1 REGISTER STEP 2 CREATE AN STEP 2 CREATE AN 
ACCOUNTACCOUNT

STEP 3 MAKE A DEPOSIT STEP 3 MAKE A DEPOSIT 

Complete registration log in to Complete registration log in to 
your Client Area and upload the your Client Area and upload the 

required documents.required documents.

Once your documents are Once your documents are 
approved, created a Live approved, created a Live 

Trading account. Trading account. 

Complete registration log in to Complete registration log in to 
your Client Area and upload the your Client Area and upload the 

required documents.required documents.

www.tickmill.com/pt

Click here to get started
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