
Introdução à Análise 
Fibonacci
Saiba como obter resultados excepcionais 
usando uma das ferramentas técnicas mais 
populares.

Alerta de risco: Os CFD são instrumentos complexos e têm um risco elevado de perda rápida 
de dinheiro devido a alavancagem. 73% e 70% das contas de investidores de retalho perdem 
dinheiro na negociação de CFD com a Tickmill UK Ltd e Tickmill Europe Ltd, respetivamente. 
Deverá ponderar se compreende como os CFD funcionam e se consegue suportar o risco elevado 
de perda do seu dinheiro. 

Este material destina-se apenas para fins informativos e não deverá ser considerado como 
conselho de investimento.
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Para um trader menos experiente, ouvir o termo “retração de Fibonacci” pode parecer 
confuso e intimidatório, mas não há motivos para alarme pois não é tão complexo nem 
tãs confuso quanto parece. Neste eBook iremos abrir o conceito de Fibonacci numa 
forma que será fácil compreender. Iremos explicar, em termos simples, o que é 
o Fibonacci e como ele é usado na prática do trading, de forma a enquadrar os 
dados de mercado e como podemos usá-lo para obter lucros.
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1. Fibonacci: O Homem, o Mito, a Lenda

Antes de iremos para o básico de como o Fibonacci é usado no trading, será útil abordar resumidamente a sua história 
e contexto. Leonardo de Pisano nasceu na Itália por volta do ano de 1170 e o seu pai, Guglielmo Bonacci (o nome 
Fibonacci significa, literalmente, filho de “Fi” Bonacci), foi cônsul de Pisa (cidade italitana) em um porto mediterrâneo 
chamado Bugia, atualmente Bejaia na Argélia. Leonardo estudou Matemática em Bugia com um professor árabe e 
viajou pela Síria, Grécia e Egito, onde adquiriu um enorme conhecimento de sistemas numéricos e cálculos. 
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Fibonacci é considerado o responsável por introduzir a “proporção áurea” 
no mundo ocidental e a sequência numérica Fibonacci publicada no 
seu livro “Liber Abaci” em 1202. Esta sequência  já era conhecida pelos 
matemáticos da Índia, no século sexto. O livro popularizou as sequências 
numéricas árabes hindus, tornando-se num dos livros de matemática mais 
influentes na Idade Média.

2. A proporção áurea
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3. A sequência Fibonacci

Neste livro, Fibonacci explicou uma sequência numérica misteriosa a qual se referia como a “proporção áurea” ou o código 
secreto da natureza, e que ganhou recentemente notoriedade com o filme de 2006 “Código Da Vinci”. Na sequência de números 
Fibonacci depois de 0 e 1, cada número seguinte é a soma dos números anteriores.

 Esta sequência funciona da seguinte forma:

 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987

Como pode ver, 1+1=2, 1+2=3, o número 55 na sequência é a soma de 21 e 34. Agora que temos informação sobre quem é 
Fibonacci e sobre o que é a sequência Fibonacci, deveremos salientar que cada número da sequência é aproximadamente 
1,618 vezes maior do que o número anterior. Esta correlação será importante à medida que formos avançando. Este é um 
número que tem um significado no mundo natural à nossa volta e é frequentemente encontrado na arquitetura humana, sendo 
referido como a “proporção áurea”. Acredita-se que essa correlação cria formas que são naturalmente agradáveis aos olhos, 
dando uma sensação de harmonia. Pode também ser visto em todos os aspetos da natureza, desde a estrutura e reprodução 
em flores, passando por fósseis e até conchas.
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Neste ponto, é fundamental perceber de que forma se calcula a correlação. 
O cálculo é feito através da divisão do número da sequência pelo número 
que vem diretamente a seguir, por isso parece algo assim:

 5 dividido por 8 resulta em 0,625 
 13 dividido por 21 resulta em 0,619 
 89 dividido por 144 resulta em 0,619

4. A sequência e as correlações Fibonacci
A relação final nesta sequência acima é a relação mais importante e constitui a base da 
“proporção áurea”, no entanto, existem outras razões fundamentais, por exemplo, quando se 
divide um número na sequência pelo número duas posições a seguir, de forma a obter:

 8 dividido por 21 resulta em 0,382

Então obtém-se o mesmo número se dividirmso pelo número três posições acima. Logo:

 8 dividido por 34 resulta em 0,236

Assim, temos agora algumas divisões principais da sequência Fibonacci, nominalmente 
23,6%, 38,2% e 61,8%. Os traders usam estes números para determinar os níveis de 
retração no trading; os preços têm uma elevada probabilidade de reagirem nestes níveis. 
Entretanto, aqui estão alguns níveis chave em que os traders têm em atenção:

  23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%
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Deve destacar-se que o nível 50% não tem um significado Fibonacci específico, 
no entanto, os traders têm este nível em atenção pois representa um ponto médio 
para qualquer retração. Ao longo dos anos os traders têm visto que as cotações 
têm tendência a responderem quando as cotações retraem a metade da oscilação 
anterior.

Agora que temos um melhor conhecimento do que são os números Fibonacci e 
como derivamos níveis de retração ao extrair divisões da sequência Fibonacci, 
olhemos para os negócios e definamos a forma como usamos estas divisões no 
trading.

Embora a análise Fibonacci seja um método amplamente usado e muito respeitado 
por analistas técnicos experientes, ela não deve ser considerada uma “varinha 
mágica” que vai revelar os segredos dos seus gráficos e fazer com que você 
fique rico nos mercados de um dia para o outro. A análise Fibonacci deverá ser 
considerada uma parte do seu kit de ferramentas de trading, que lhe dará uma 
vantagem sobre os mercados quando usada de forma adequada. Nas próximas 
páginas, iremos demonstrar como as retrações de Fibonacci podem ser úteis para 
você ao destacar a elevada probabilidade de níveis de suporte e de resistência, 
o que, por sua vez, podem ser usados para definir entradas no mercado em 
operações com metas de lucro.

5. A teoria de nível 50%

NZD / USD 1-hour frame.
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6. Retrações de Fibonacci

Na primeira secção, conhecemos os níveis de retração mais frequentemente utilizados 
(23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%). Agora, olhemos para a forma como podemos desenhar 
estes níveis chave nos nossos gráficos. 

Como saberá, ou como irá certamente aprender, é muito raro que os mercados se movam 
numa linha direita; o mais normal é que o preço se mova numa direção e depois recue 
para corrigir contra a tendência ou então inverter e dar início a uma nova tendência. As 
retrações Fibonacci são úteis ao dar aos traders pistas em relação onde uma retração 
pode terminar e onde a tendência dominante pode recomeçar. Para desenhar as nossas 
retrações Fibonacci num gráfico, temos de, em primeiro lugar, identificar uma oscilação 
significativa de alta e oscilação de baixa, ou vice-versa.
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7. Usar as ferramentas de retração de Fibonacci

No gráfico abaixo, você pode ver que temos uma oscilação de 
alta e uma oscilação de baixa indicada pelas setas azuis; depois 
de identificadas, pode-se então escolher a ferramenta Fibonacci 
do seu software de gráfico. A ferramenta Fibonacci é uma oferta 
standard em quase todos os pacotes de gráficos, como a MT4, 
e tem os níveis de retração mais frequentes já configurados por 
padrão. O pacote de gráficos que estou utilizando é o TradingView. 
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8. Retrações de Fibonacci numa tendência negativa

Pode-se aplicar a ferramenta Fibonacci na oscilação de alta e 
oscilação de baixa, somente certifique-se de que você a coloca no 
mínimo e máximo absolutos das formações das velas de cotação 
para obter uma leitura precisa. Como pode ver no gráfico, depois 
de fazer a oscilação de baixa, o preço recua acentuadamente 
para a zona de retração ideal de 50/61,8% antes de retomar a 
tendência dominante e negociar em novos mínimos.
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9. Retrações de Fibonacci numa tendência positiva

Olhemos agora para um exemplo de uma retração numa tendência de alta. 
Quando estamos analisando um gráfico e definindo qual é a tendência atual, 
conforme indicado pelos máximos e os mínimos, precisamos identificar o 
ponto mais alto e o ponto mais baixo para desenhar os nossos níveis de 
retração Fibonacci, como indicado no gráfico abaixo:

Neste gráfico diário do dólar australiano, a oscilação mínima e a oscilação 
máxima são novamente realçadas com setas azuis. O preço retrai de uma 
oscilação máxima, tocando possivelmente nos 50% de retração antes de 
retomar a tendência positiva e, fundamentalmente, saindo da oscilação 
máxima anterior.
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10. Uma estratégia de trading Fibonacci simples

Então, aprendemos como e onde desenhar os nossos níveis de retração Fibonacci; agora, 
debrucemo-nos sobre como podemos converter a nossa análise numa estratégia de 
trading lucrativa com algumas regras simples. É óbvio que o aspeto mais importante de 
usarem níveis de retração Fibonacci é identificar os níveis de maior probabilidade a que 
devemos estar atentos; como regra geral, os níveis aos quais a maioria dos analistas 
técnicos aderem são os níveis 50/61,8%, porque são amplamente seguidos, no entanto, 
existe um grau no qual os níveis de retração se tornam relevantes. Por exemplo, o nível 
de 23,6% tende a ser significativo apenas em movimentações muito amplas e, da mesma 
forma, também o nível de 38,2%. O nível de 78,6% tem representatividade e, na medida em 
que o preço quebra este nível de retração, existe uma probabilidade elevada da retração 
da tendência atual ter falhado, e é provável que estejamos numa nova tendência. 
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11. 50% de entrada, 78,6% de paragem e saída nos 0%
Logo, de um ponto de vista de trading, vamos introduzir 
operações quando o preço atingir certo nível, onde 
iremos introduzir uma posição no nível de 50% e uma 
segunda posição se a cotação atingir a retração de 
61,8% com um stop loss abaixo do nível de 78,6%, 
saindo das nossas operações num novo teste à 
oscilação máxima ou oscilação mínima anterior.

Olhemos para um exemplo de uma transação breve:

Por isso, neste exemplo, apenas a nossa ordem no nível 
de retração de 50% é executada, a ação de cotação 
consolida antes de retomar a tendência negativa e 
movimenta para o nosso objetivo de lucro, permitindo-
nos sair da nossa posição para um lucro de 193 pips. 
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Olhemos agora para a forma 
como a estratégia funciona 
numa operação de compra.
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12. Negociar na tendência usando o cálculo Fibonacci Neste exemplo, apenas a nossa ordem no nível de retração de 
50% é executada; o pico para testar o nível de 50% é cumprido 
pela forte demanda e o preço retoma a tendência positiva anterior, 
atingindo o nosso objetivo de lucro e permitindo-nos sair da 
nossa posição para um lucro de 831 pips. Os mais perspicazes 
irão verificar que depois do preço ultrapassar o máximo anterior, 
teremos outra retração. Esta retração permite-nos redesenhar os 
nossos níveis de retração Fibonacci, da oscilação mínima atual 
em que introduzimos a nossa ordem anterior à nova oscilação 
máxima.

Como pode ver no gráfico, se repetirmos o nosso processo de 
trading que introduz as ordens de compra, em primeiro lugar, no 
nível de 50% ,9006 e a segunda ordem de compra no nível de 61,8% 
,8890, colocando o nosso stop loss de proteção 1 pip abaixo do 
nível de 78,6% nos ,8723. Mais uma vez, a cotação retrai para o nível 
de 50% acatando uma das nossas ordens de compra. A cotação 
retoma a tendência ascendente e testa novamente a oscilação 
máxima anterior e saímos da nossa posição no lucro alvo de ,9498, 
permitindo-nos obter um lucro de 492 pips. A cotação continua 
para fazer uma nova oscilação máxima e, a partir daí, repetimos o 
processo, redesenhando os nossos níveis de retração Fibonacci da 
oscilação mínimo anterior onde introduzimos as nossas últimas 
ordens de compra. Introduzimos novamente as nossas ordens 
de compra nos níveis 50% e 61,8%. A retração posterior falha ao 
desencadear qualquer uma das nossas ordens de compra.
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As cotações retraem para o nível de retração de 
38,2% antes de se expandirem para novos máximos 
de tendência e, como tal, redesenhamos os níveis de 
retração de Fibonacci, as oscilação mínima continua 
ancorada e expandimos apenas a ferramenta Fibonacci 
para captar a nova oscilação máxima.
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Mais uma vez, a cotação retrai da nova oscilação 
máxima e fica nos pips de desencadeamento dos 
nossos 50%, mas não aciona o nosso nível de entrada 
antes de fazer outra tendência máxima nova, e como tal 
redesenhamos os nossos níveis de retração Fibonacci 
a partir da nova oscilação mínima para a oscilação 
máxima e introduzimos as nossas ordens de compra 
nos níveis de 50% e 61,8%, com a paragem de proteção 
1 pip abaixo do nível de 78,6%.
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As cotações retraem para preencher a nossa primeira 
ordem de compra no nível de 50% antes de expandir 
mais alto, e novamente, na tendência positivo, de forma 
a desencadear as nossas ordens de retirada de lucro 
na oscilação máxima anterior, permitindo-nos assim 
captar mais 162 pips de lucro. Mais uma vez, a tendência 
dominante retoma, e fazemos outra oscilação máxima, 
como tal, redesenhamos os nossos níveis de retração 
Fibonacci a partir do nosso ponto de entrada anterior.
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Neste caso, a cotação retrai para cumprir as nossas ordens de 
compra de 50% e 61,8% e negoceia diretamente para o nosso nível 
de paragem nos 95,51, resultando numa perda líquida de 169 pips. 
Vamos recapitular como negociámos a tendência positiva, tínhamos 
seis configurações de transações, destas seis configurações, 
quatro transações desencadearam três transações que resultaram 
em lucro, totalizando 1485 pips de lucro, uma transação resultou 
em perda líquida de 169 pips, deixando-nos com um lucro total 
para a sequência da tendência de 1316 pips. Irá também verificar 
que, à medida que a tendência expande, as retrações Fibonacci 
oscilam estreitamente da oscilação mínima à máxima, e isto ajuda 
a proteger grande parte dos nossos ganhos quando negociamos 
uma sequência da tendência Fibonacci.

Agora tem uma visão geral de como usar eficazmente a análise 
de retração Fibonacci. Lembre-se que é essencial usar esta 
ferramenta como parte do seu arsenal de trading; não é o “Santo 
Graal” do trading e é melhor quando usado como parte de um kit 
de ferramentas mais abrangente, por isso, olhemos para a forma 
como podemos combinar os níveis de retração de Fibonacci 
com algumas das ferramentas de análise frequentes de forma a 
fornecer confirmação adicional e confluir com os nossos níveis de 
Fibonacci.
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13. Confluência de Fibonacci e da linha de tendência

Como pode ver com o exemplo do gráfico acima, a cotação começa 
a desenvolver-se num canal de tendência descendente. Ao usar a 
nossa ferramenta de retração de Fibonacci aliada com as linhas 
de tendências, a configuração tem uma maior probabilidade de se 
juntar à tendência descendente. Como pode ver, a confluência na 
linha de tendência que intersecta com a nossa retração Fibonacci 
dá entradas nos níveis de retração de 50% e 61,8%, quando tem 
estas configurações de confluência, pode considerar aumentar o 
tamanho da sua negociação para maximizar os ganhos, dada a 
confirmação adicional e maior convicção.
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14. Médias Fibonacci e móveis

Outra forma de observar as configurações das operações é 
observar a confluência com os níveis de retração de Fibonacci e 
médias móveis. O que são estas médias móveis? São frequentes 
períodos de 50, 100 e 200 retornos. Quando uma tendência se 
desenvolve representada pelas cotações consistentemente acima 
ou abaixo de uma das médias móveis e a cotação movimentar para 
testar novamente a média móvel, há a possibilidade de encontrar 
suporte aqui. Se associar este nível à retração Fibonacci, tem uma 
possibilidade de ter um grande ponto de entrada para a tendência 
emergente ou estabelecida como pode ver no gráfico abaixo

Como pode ver, a cotação quebra acima da média móvel de 50 
pontos, sugerindo o potencial de uma nova fase de desenvolvimento 
de tendência, depois recua para testar a média móvel de 50 períodos 
como suporte superior. Quando vemos a oscilação mínima antes 
de cruzar a média móvel e depois a subsequente oscilação máxima, 
podemos desenhar os nossos níveis de retração Fibonacci neste 
ponto em que o nível de 50% coincide com a média móvel e a 
cotação toca no nível de 50% em relação ao pip, antes de sair para 
a parte positiva, numa tendência positiva alargada.
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15. Considerações finais  

Esperamos que agora possa ver a potencialidade de combinar os níveis de retração de Fibonacci com outras formas 
comuns de análise técnica, de forma a aumentar a sua confiança na negociação de níveis de Fibonacci. Como em 
qualquer ferramenta de análise técnica, a convergência ou a confluência com outras ferramentas aumenta realmente o 
potencial de resultados lucrativos nas transações. 

A melhor forma de retirar vantagens da análise Fibonacci é dedicar tempo a aprender a identificar oscilações de cotação 
e a desenhar corretamente o nível de retração Fibonacci. Com o tempo, irá treinar a visualização instintiva destas 
oscilações e irá lembrar-se de adicionar convicção sobre os melhores níveis Fibonacci a negociar, a pesquisar confluência 
adicional, suporte e resistência anteriores, linhas de tendência ou médias móveis que funcionam mesmo bem, com a 
máxima de “a prática faz o mestre”.
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