
Veja as nossas análises de fechamento do dia sobre os principais ativos do mercado, os 
swingtrades e daytrades da Bolsa, entre outros destaques. 

A Arena do Investidor da XP Investimentos é o melhor local para você acompanhar 
as nossas análises ao vivo. Acesse agora! 

Analista responsável: Gilberto Coelho – CNPI-T 832 

 

Resumo ARENA 03/05/2021            IBOV +0,26% 

Análises do fechamento 

IBOV 

O Ibovespa fechou com cande de dúvida sobre a média de 21 dias. Acima dos 
118.525 mantém sinal de alta no curto prazo projetando 121.975 ou 129.000. 
Um fechamento abaixo dos 118.525 indicaria reversão baixista no curto prazo 
mirando suportes em 114.990 ou 110.900. 

 
 



 

Dólar Futuro 

O DOLK21 está em repique de alta contra a tendência de baixa. Se perder 
5.386 retomará sinal de baixa projetando 5.195 ou 5.060. Acima dos 5.468 
pode buscar resistências em 5.570 ou 5.675 

 
 

S&P500 

O SP500 está em tendência de alta, mas o IFR apresenta uma divergência de 
baixa que pode levar a uma correção na direção dos suportes 4.115 ou 4.100. 
Acima dos 4.211 reforçaria a tendência de alta projetando de 4.300 a 4.460. 



 

Swingtrades: Ações na Bolsa 

 
 

 

Pontos dos minis (pregão 04/05/2021) 

WINM21 

Suportes: 119.260 / 118.815 / 117.800 / 116.815 / 115.000. 

Resistências: 119.985 / 120.770 / 122.050 / 123.000 / 124.050. 

. 



 

WDOM21 

Suportes: 5420 / 5.385 / 5.333 / 5.245 / 5.218 / 5.186.. 

Resistências: 5.470 / 5.513 / 5.557 / 5.630 / 5.695. 

 

ISPM21 

Suportes: 4.185 / 4.171 / 4.150 / 4.116 / 4.050. 

Resistências: 4.200 / 4.215 / 4.243 / 4.275 / 4.370. 

Acompanhe nossas lives no YouTube 

 

Daytrades 

 

 

  
  

Glossário 

Swing Trade: Operações que são iniciadas em um pregão que podem ter 
duração de 1 dia, semanas ou meses. 



Day Trade: Operações iniciadas e finalizadas no mesmo pregão. 

Long & Short: São operações de compra e venda iniciadas simultaneamente, 
Long = Compra, Short = Venda, o investidor negocia a diferença entre dois 
ativos, são operações que não levam em consideração a tendência do 
mercado. 

Parâmetros Operacionais: Parâmetros que foi repassado pelo analista para 
iniciar uma operação. 

Parâmetros de Finalização: Informações referente ao fechamento da 
operação. 

Gatilho: Preço de entrada recomendado para a operação. 

Redução Parcial: Valor que é sugerido ao investidor reduzir metade da 
exposição no ativo e ajustar o stop para o ponto de entrada. 

Alvo: Valor sugerido como alvo final para a operação. 

Saída 1: Valor que foi dada a primeira saída da operação, podendo ser a saída 
1 da redução parcial, ou uma única saída como stop loss da operação. 

Gain: Lucro na Operação 

Loss: Prejuízo na Operação 

Perfil dos Analistas 



 

Gilberto Coelho, analista técnico da XP (CNPI-T EM-832) 

Gibex, como é conhecido no mercado, é analista certificado pela Apimec e criador do 
indicador “Gibex Sossegado”. 

Começou a trabalhar no mercado financeiro há 26 anos e se apaixonou pela análise 
técnica. Foi eleito como a “Melhor Carteira de Ações” do Brasil em 2017, segundo o 
Ranking Exame. 

 



 

Aliakyn Pereira, analista técnico da XP (CNPI-T EM-1397) 

Com grande experiência de mercado, Aliakyn Pereira de Sá é professor desde 2008 e 
amante das operações de Day Trade. 

Sócio e analista da XP Investimentos, recomenda operações diárias em salas ao vivo 
durante o pregão. É formado em Gestão Financeira e, antes de começar a operar, 
trabalhou em instituições bancárias. 

 

Thiago Alvarenga, analista técnico da XP (CNPI-T EM-1754) 

Analista gráfico com mais de 10 anos de experiência, Thiago é especialista em análise 
técnica clássica com foco em Trend Following e Swing Trade em ações. 

Além disso, seu trabalho é dedicado a encontrar operações com boa assimetria entre o 
risco e o retorno, proporcionando maior rendimento aos clientes. 

 

DISCLAIMER INFORMAÇÕES IMPORTANTES Analista: Gilberto Pereira Coelho Junior – CNPI-T: 
832 Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP”) de acordo 
com todas as exigências na Resolução CVM 20/2021, como objetivo fornecer informações que 
possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo 
qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As 
informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e 
foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer 
decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. Este relatório foi elaborado 
considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação 
para cada perfil de investidor. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as 



recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram 
produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão 
sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de 
mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas 
provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. O 
analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 
598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no 
relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. 
Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas 
no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de 
Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP. O atendimento de nossos clientes é 
realizado por empregados da XP Investimentos. Os produtos apresentados neste relatório 
podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os 
clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são 
indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de 
carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de 
investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou 
valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores 
não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é 
líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e 
os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este relatório é destinado à 
circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, podendo também ser 
divulgado no site da XP Investimentos. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para 
qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio 
consentimento expresso da XP Investimentos. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão 
de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as 
soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do 
telefone: 0800 771 5454. SAC. 0800 774 0402. O custo da operação e a política de cobrança 
estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP 
Investimentos: https://www.xpi.com.br/ A XP Investimentos exime de qualquer 
responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da 
utilização deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos 
seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos 
como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a 
Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias 
emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que 
buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macro econômico e 
os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas 
Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com 
utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 

  


