
Traders Rentáveis Fazem Nada 99% Do 
Tempo 

 
Qual é a maior razão pela qual a maioria dos traders acaba perdendo dinheiro no mercado? É 
simples: Eles fazem demais – eles pensam demais, eles olham demais para os gráficos, eles 
fazem trading demais, eles arriscam demais repetidamente. 

Os traders e investidores mais bem sucedidos da atualidade gastam 99% de seu tempo 
esperando por oportunidades e estudando os mercados, ao invés de fazer trades. 
Aproximadamente 1% de seus esforços em trading é gasto realizando trades e gerenciando 
posições. Em outras palavras, a maior parte do tempo eles estão fazendo NADA. Você pode 
dizer o mesmo? Ou, você está gastando 99% do seu tempo fazendo entradas e gerenciando 
trades e apenas 1% do seu tempo esperando pacientemente? 

Se você já leu meus artigos como O Que Crocodilos Podem nos Ensinar sobre 
Trading  ou Abordagem do Sniper Trading, é óbvio que meu estilo de trading é uma abordagem 
de baixa-frequência e alta-convicção. Então, por que você deveria adotar uma abordagem 
similar em seu trading? Leia para descobrir... 

A ‘caça’ envolve MUITA espera. 

Assim como um Crocodilo gasta a maior parte de seu tempo espreitando sua presa, um trader 
rentável gasta a maior parte de seu tempo espreitando bons trades. Você quer fazer trade 
como um predador, não como presa no mercado, o que eu quero dizer com isso é que, você 
quer ser o trader o qual está esperando pacientemente „nos arbustos‟ para as „mortes fáceis‟. 
Você não quer ser parte das massas de presas (traders amadores) que são „devoradas‟ pelos 
traders profissionais toda semana. 

Como você consegue ser o predador e não a presa? Na verdade é simples, esperando, 
esperando e esperando mais. 

http://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/profitable-traders-nothing-99-percent-time
http://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/profitable-traders-nothing-99-percent-time


Eu gosto de dizer que estou no modo “apresse-se e espere” para as condições certas de 
mercado para as apresentar. O que quero dizer é que, na realidade eu estou empolgado em 
esperar, pois eu sei que esperar significa que estou exercitando o autocontrole e sendo 
paciente e disciplinado, e sei que é assim que você faz dinheiro nos mercados. Eu não tenho 
problema em esperar a configuração certa para formar com a perfeita confluência de mercado, 
as vezes por semanas ou mesmo meses. 

O motive é simples, pois eu sei, de fato, que trading com alta frequência é a forma como você 
perde dinheiro no mercado e trading com baixa frequência é como você se torna um trader 
rentável. Todo trader eventualmente aprende esse fato dando tempo e experiência necessários 
no mercado. 

Warren Buffet é um mestre em fazer ‘nada’’ 

Meu conceito e metáfora favoritos para ensinar às pessoas a forma como eu faço Trading é 

aquela do sniper. A abordagem do sniper trading, como definida em meu artigo neste tópico, é 

basicamente aquela na qual eu espero pacientemente como um sniper, para que meu critério 

predefinido de trade se alinhe, em vez de fazer trading ou „‟sair atirando‟‟ para todos os lados 

como uma metralhadora. 

Talvez, não surpreendentemente, essa também é a forma como os maiores investidores de 

todos os tempos administram a si mesmos e a suas atividades no mercado. Estou falando de 

ninguém menos do que o grande Warren Buffet, é claro. Pense em como ele administra bilhões 

de dólares – Não é entrando no mercado todos os dias, isso é certo! Tudo o que você precisa 

fazer é ler um livro sobre ele ou assistir o recente documentário sobre o mesmo, “Se tornando 

Warren Buffet”, e você verá que ele é um investidor extremamente paciente e preciso. 

Buffet não é apenas paciente e preciso nas transações que faz no mercado, quando ele está 

pronto para mergulhar, o faz por completo, com botas e tudo mais. Às vezes ele compra uma 

companhia inteira! Você chamaria o Sr. Buffet de investidor de baixa-frequência e alta-

convicção.  Como traders, nós podemos aprender um grande negócio com o Sr. Buffet. 

Enquanto nós estamos fazendo algo um pouco diferente do que investindo a longo prazo ou 

„comprando e retendo‟, nós devemos, de fato, modelar nossa abordagem swing trading de 

acordo com o Sr. Buffet. 

Aqui está uma boa citação de trading de commodities extraordinária, Sr. Jim Rogers, do The 
Market Wizards: 

 

Eu espero até que haja dinheiro repousando na esquina, e tudo que tenho que fazer é ir até lá 
e pegá-lo. Não faço nada nesse meio tempo. Mesmo as pessoas que perdem dinheiro no 
mercado dizem: “Eu acabei de perder meu dinheiro, agora eu tenho que fazer algo para 
recuperá-lo”. Não, você não tem que fazer isso. Você deve sentar-se lá até encontrar algo. 

 

 

Percebe? A questão aqui é que, a maior parte do tempo, investidores Be traders rentáveis 

estão fazendo „nada‟, e por „nada‟ eu quero dizer que eles não estão fazendo entradas ou 
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gerenciando trades. Eles podem estar, de fato, estudando ou analisando o mercado nesse 

meio tempo, mas isso contaria como „perseguindo‟ suas presas. 

 

Mude o que você pensa a respeito de fazer ‘nada’. 

É natural para nós humanos querer emoção e rapidez em tudo que fazemos. Checar 

constantemente as redes sociais tem provado aumentar a quantidade de dopamina (a 

substância do sentir-se bem) em nosso cérebro, por exemplo. Somos uma sociedade viciada 

em fazer mais frequentemente aquilo que nos faz sentir bem do que fazer aquilo que nos É 

bom. Nós nascemos com um cérebro de especulador ou de jogador, procurando recompensas 

e emoções instantâneas com dinheiro na vida. 

 

Quando se trata de trading, as ramificações para tal comportamento podem ser severas. 

Isso pode fazer com que você trate sua conta de trading como se fosse uma máquina de caça-

níqueis. Muitos traders acabam fazendo entradas de trades, uma depois da outra, como se 

estivessem puxando a alavanca de uma máquina caça-níqueis repetidamente em um cassino.  

É claro, a diferença é que nós normalmente esperamos perder em um cassino, então a maioria 

de nós não leva o dinheiro que precisa.  No trading, muitas pessoas acreditam que serão 

rentáveis devido a alguma „habilidade natural‟ que elas têm, então frequentemente arriscam 

mais do que deviam ou fazem trade com dinheiro que eles não podem perder. É claro, uma vez 

que elas começam a fazer trading e obtêm a parte da dopamina, isso se transforma em um 

vício que leva a explodir suas contas de trading. 

 

Como você muda essa venenosa mentalidade de trading? 

 

Uma das melhores regras que alguém pode aprender sobre investimento é fazer nada, 
absolutamente nada, a menos que haja algo para ser feito. A maioria das pessoas – 
Não que eu seja melhor que a maioria das pessoas – sempre têm de estar jogando; 
eles sempre tem de estar fazendo algo. Eles fazem uma grande jogada e dizem: “Cara, 
eu sou esperto, eu acabei de triplicar meu dinheiro.’’  Então eles se apressam e têm de 
fazer algo mais com aquele dinheiro. Eles não podem apenas se sentar ali e esperar 
por algo novo para desenvolver. – Jim Rogers. 

 

 

A forma com a qual circunavegamos nossa mentalidade falha de trading é simplesmente 

entender, aceitar e então abraçar a ideia de fazer nada.  Abrace o que você considera 

“entediante” e medie nisso. Eventualmente, depois de algumas conquistas de tradings, 

resultado de você esperar pacientemente pelos trades de mais alta confluência, você começará 

a realinhar seu processo de pensamento e a carga de dopamina que você costumava obter 

fazendo entradas de trades e os manipulando enquanto eles estavam ativos você passará a 



obter no período em que estiver esperando e espreitando o mercado.  Quando você sentir que 

não está fazendo o suficiente, você estará na zona certa, você deve dominar a capacidade de 

fazer nada e você pode fazer isso achando outra coisa para preencher esse “vazio”. 

Uma vez que você se der conta que ser paciente e estudar o mercado ou simplesmente não 

ficar de olho no mercado, vai te fazer mais dinheiro a longo prazo do que se fizer o oposto,  sua 

química cerebral vai começar a girar e logo você estará ansioso pela caçada, mesmo que isso 

signifique esperar duas semanas entre os trades. 

Conclusão: 

O mercado é mais lento do que imaginamos, e trades podem levar muito tempo para 

acontecer. Pegue o gráfico abaixo como exemplo: ele mostra que é necessária paciência para 

pegar as grandes movimentações e devemos ignorar as agitações de curto prazo, que induzem 

a maior parte dos traders a pensar demais e sair prematuramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profitable Traders Do Nothing 99% Of the 
Time 

What is the single biggest reason why 
most traders end up losing money in the market? It‟s simple: They do too much – they think too 
much, they look at charts too much, they trade too much, they risk too much and on and on. 

The most successful traders and investors of our time spend 99% of their time waiting for 
opportunities and studying the markets, rather than trading them. Approximately 1% of their 
trading effort is spent executing trades and managing positions. In other words, most of the time 
they are doing NOTHING. Can you say the same? Or, are you spending 99% of your time 
entering and managing trades and only 1% of your time waiting patiently? 

If you have ever read my articles on What Crocodiles Can Teach us about Trading or The 
Sniper Trading Approach, it‟s obvious that my trading style is a low-frequency, high-conviction 
approach. So, why should you adopt a similar approach with your trading? Read on to find 
out… 

The ‘hunt’ involves A LOT of waiting. 
Just as a Crocodile spends most of its time stalking its prey, a profitable trader spends most of 
his or her time stalking good trades. You want to trade like a predator, not the prey in the 
market, what I mean by that is, you want to be the trader who is waiting patiently in the „bushes‟ 
for the „easy kills‟. You do not want to be the masses of prey (amateur traders) who get „eaten‟ 
by the professional traders every week. 

How do you accomplish being the predator and not the prey? It‟s simple really, waiting, waiting 
and more waiting. 

I like to say I am in “hurry up and wait” mode for the right market conditions to present 
themselves. What this means is, I am actually excited to wait, because I know waiting means I 
am exercising self-control and being patient and disciplined, and I know this is how you make 
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money in the markets. I have no problem waiting for the right setup to form with the 
perfect market confluence, sometimes for weeks or even months. 

The reason is simple, because I know for a fact that trading with high frequency is how you lose 
money in the market and trading with low frequency is how you become a profitable trader. 
Every trader eventually learns this fact given enough time and experience in the market. 

Warren Buffet is a master of doing ‘nothing’ 
My favorite concept and metaphor for teaching people how I trade is that of a sniper. The sniper 
trading approach as defined in my article on this topic, is basically that I wait patiently like a 
sniper for my predefined trade criteria to align, rather than trading or „shooting‟ at everything like 
a machine-gunner. 

Perhaps not surprisingly, this is also how the „greatest investor ever‟ manages himself and his 
activity in the market. I‟m talking about none other than the great Warren Buffet, of course. 
Think about how he manages billions of dollars – it isn‟t by entering the market every day, that 
is for sure! All you need to do is read a book about him or watch the recent documentary on 
him, “Becoming Warren Buffet”, and you will see he is an extremely patient and precise 
investor. 

Not only is Buffet patient and precise about the transactions he makes in the market, when he is 
ready he dives in, boots and all. Sometimes, he even buys the entire company! You would call 
Mr. Buffet a low-frequency and high-conviction investor. As traders, we can learn a great deal 
from Mr. Buffet. Whilst we are doing something a little different than long-term investing or „buy 
and hold‟, we should indeed model our swing trading approach after Mr. Buffet. 

Here is a good quote from commodity trading extraordinaire, Mr. Jim Rogers from The Market 
Wizards 

I just wait until there is money lying in the corner, and all I have to do is go over there 
and pick it up. I do nothing in the meantime. Even people who lose money in the market 
say, “I just lost my money, now I have to do something to make it back.” No, you don’t. 
You should sit there until you find something. 
You see? The point here is that most of the time, profitable investors and traders are doing 
„nothing‟ and by nothing, I mean they are not entering trades or managing trades. They may 
indeed be studying or analyzing the market in the meantime, but this would count as „stalking‟ 
their prey. 

Change how you think about doing ‘nothing’ 
It is innate for us humans to want a „quick thrill‟ in all that we do. Constantly checking social 
media on our phones has been proven to increase the amount of dopamine (the feel-good 
chemical) in our brain, for example. We are a society addicted to doing what feels good more 
often than doing what IS good. We are born with a gamblers or speculators brain, seeking 
instant rewards and thrills in life and with money. 

When it comes to trading, the ramifications for such behavior can be severe. 
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It can lead to treating your trading account as if it is a slot machine. Many traders end up 
entering trades, one after another, as if they are pulling the arm of a slot machine over and over 
in a casino. Of course, the difference is, we typically expect to lose at a casino, so most of us 
don‟t take money that we need. In trading, many people believe they will be profitable because 
of some „innate ability‟ they have and so they often risk more than they should or trade with 
money they really can‟t afford to lose. Of course, once they start trading and get the dopamine 
fix, it becomes an addiction that leads to blowing out their trading accounts. 

How do you change this poisonous trading mentality? 

One of the best rules anybody can learn about investing is to do nothing, absolutely 
nothing, unless there is something to do. Most people – not that I’m better than most 
people – always have to be playing; they always have to be doing something. They 
make a big play and say, “Boy, am I smart, I just tripled my money.” Then they rush out 
and have to do something else with that money. They can’t just sit there and wait for 
something new to develop. – Jim Rogers 
The way that we circumnavigate our own flawed trading mindsets, is to simply understand, 
accept and then embrace the idea of doing nothing. Embrace what you consider „boring‟ and 
mediate on it. Eventually, after a few big trading wins that resulted from you waiting patiently for 
highly confluent trades, you will start to re-align your thought processes and the dopamine rush 
you used to get from entering trades and messing around with them while they were live, will 
shift to the periods of time you are waiting and stalking the market. When you feel like you‟re not 
doing enough, you‟re in the right zone, you must master being able to do nothing and you can 
do this by finding something else to replace that „void‟. 

Once you realize that being patient and studying the market or simply not even looking at the 
market at all, will make you more money in the long-run than the opposite, your brain chemistry 
will begin to „flip‟, and soon you‟ll be looking forward to the „hunt‟, even if it means waiting two 
weeks between trades. 

Conclusion 
The Market is slower than we imagine, and trades can take a long time to play out. Take the 
chart below for example: It shows that patience is needed to grab the big moves, and we must 
ignore the short-term „shake outs‟ that cause most traders to over-think and exit prematurely… 
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